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Denna licentiatuppsats behandlar gymnasieelevers förståelse av linjära funktioners 
algebraiska och grafiska representation. Delar av elevers begreppsbilder, så kallade 
begreppselement, har studerats som en metod att fånga deras förståelse. Fyra 
aspekter påverkar den grafiska representationen av en linjär funktions algebraiska 
representation y=kx+m. Dessa aspekter är: parametern k, parametern m, skalan 
på koordinatsystemets axlar och funktionens definitionsmängd. Studien är 
kvalitativ och består av två delstudier. I första delen arbetade tre par elever med 
uppgifter som rör parametrarna k och m. I andra delen intervjuades åtta elever om 
uppgifter som behandlar linjära funktioner med olika definitionsmängder. Båda 
delstudierna innehöll en uppgift som berör aspekten lutning i ett inhomogent 
koordinatsystem (ett system med olika skalor på axlarna). När skalan på x-axeln 
förändras är funktionens k-värde, så kallad analytisk lutning, konstant medan 
den visuella lutningen förändras.

Studiens viktigaste resultat visar att: 1) Elever visar svårigheter att särskilja analytisk 
och visuell lutning. 2) Ordet startvärde kan leda till konceptuella problem när 
synlig skärningspunkt på y-axeln saknas. 3) Eleverna visade i stort sett inte några 
begreppselement i relation till definitionsmängd.
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This thesis concerns upper secondary students’ understanding of algebraic and 

graphic representation of linear functions. Components of the students’ 

concept images, so-called ‘concept elements’, were studied as a way to capture 

their understanding. Four aspects affect the graphical view of a linear function 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚, namely the parameter k, the parameter m, the scale of the 

coordinate axes and the domain of the function. Concerning the scale of the 

coordinate axes, there is a need to distinguish between two kinds of slope. 

When the scale of x-axis is changed, the k-value of the function, the so-called 

analytic slope, is constant but the visual slope changes. The tasks were designed 

so that three aspects were held constant in each task and one was varied. The 

study is qualitative and consists of two sub-studies. In the first, six students 

worked with two tasks involving the parameters k and m in the dynamic 

software GeoGebra. In the second, eight students were interviewed about a 

task concerning functions with different domains. Both studies also involved a 

task concerning the aspect of slope in a non-homogeneous coordinate system 

(a system with different scales on the axes). The results indicate three main 

findings: Firstly, students displayed difficulties in distinguishing between 

analytic and visual slope. Secondly, the word ‘start value’ can lead to conceptual 

problems when there is no visible intercept between the graphical 

representation of the function and the y-axis. Thirdly, the students displayed 

almost no concept elements in relation to the domain of a function. 
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1 Introduktion  

 

Inom forskning kring lärande i matematik bedöms funktionsbegreppet vara ett 

grundläggande begrepp inom området algebra och viktig kunskap för vidare 

studier (Birgin, 2012). Funktioner hjälper oss förklara och förutspå fenomen i 

den verkliga världen (Sierpinska, 1992), de används därför frekvent bland annat 

inom naturvetenskap, teknik och ekonomi. Grafiska representationer av 

funktioner används exempelvis för att visa förändringar såsom ökning av 

folkmängd eller halten koldioxid i luften. Kunskaper om funktioner kan också 

behövas för att fatta personliga ekonomiska beslut som till exempel vilket lån 

som är mest gynnsamt (Blomhøj, 1997). Kunskap om funktioner är helt enkelt 

viktiga som medborgarkunskap (Niss, 2006). 

Funktioner är ett område som jag i mitt arbete som gymnasielärare upplevt att 

många elever anser är svårt. När jag blev antagen till en licentiandforskarskola i 

matematikdidaktik vid Karlstad universitet valde jag därför att fördjupa mig i 

elevers förståelse av linjära funktioner. Det är ofta den första typen av funktioner 

som eleverna arbetar med i den svenska gymnasieskolan och de skapar ofta 

problem för elever och utgör en didaktisk utmaning för lärare och 

läromedelsförfattare. En komplikation är att begreppet linjär funktion används 

på olika sätt på gymnasienivå och på universitetsnivå. Dessa skillnader och hur 

begreppet används i studien beskrivs i uppsatsens andra kapitel. 

Denna studie fokuserar på elevers förståelse av det matematiska innehållet kring 

linjära funktioner på gymnasienivå. Studien behandlar inte varför elever ska lära 

sig funktioner och i vilka vardagliga kontexter de används. Varför gymnasiekurser 

har det innehåll de har och vilken nytta och nöje elever har av att lära sig linjära 

funktioner lämnas till andra forskare att studera. 

I studien undersöks elevers förståelse av linjära funktioners representation 

genom att studera spår av deras begreppsbilder (Tall & Vinner, 1981). Genom 

att studera delar av begreppsbilder, i studien kallade begreppselement, finns 

möjlighet att synliggöra delar av elevernas begreppsbild. 

Eleverna i studien studerade på gymnasieskolans studieinriktade program, men 

inte naturvetenskaps- eller teknikprogrammet. I studien studeras elever när de 

arbetar med designade uppgifter i en datorbaserad lärmiljö. Uppgifterna 

behandlar fyra olika aspekter som påverkar grafernas placering i ett 
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koordinatsystem: parametern k, parametern m, definitionsmängd och skala. I 

studien behandlas alltså alla fyra aspekterna, vilket skiljer sig från flertalet andra 

studier, se till exempel Bardini och Stacey (2006), Moschkovic (1998) och 

Zaslavsky, Sela, och Leron (2002), där endast någon eller några av de fyra 

aspekterna undersöks. 

Studiens resultat kan användas i vidare studier om elevers förståelse av de fyra 

aspekterna av funktionsbegreppet. 

 

 

1.1 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens andra kapitel beskrivs funktioner från ett matematiskt perspektiv 

samt hur begreppet utvecklats historiskt. Beskrivningen övergår sedan till att 

beskriva funktionernas plats i skolmatematiken. Även här görs en historisk 

återblick. 

I tredje kapitlet ges en forskningsöversikt över tidigare studier där elevers 

förståelse av linjära funktioner studerats. Forskningsöversikten följs av en 

beskrivning av studiens teoretiska ramverk i Kapitel 4. Detta leder fram till syfte 

och forskningsfrågor som skrivs fram i det femte kapitlet. 

Metoden för insamling av data och hur det teoretiska ramverket använts i 

analysen finns beskrivet i Kapitel 6 och följs sedan av resultatet i Kapitel 7. 

I uppsatsens åttonde kapitel diskuteras studiens metod och resultat. 

I Kapitel 9 lyfts implikationer både för hur studiens resultat kan användas i vidare 

forskning, av praktiserande lärare och av läromedelsförfattare. Uppsatsen 

avslutas med ett slutord i det tionde kapitlet. 
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2 Bakgrund 

Funktionsbegreppet utgör och har utgjort en stor del inom matematiken både 

historiskt sett och idag, ( t.ex. Katz, 2004; Sierpinska, 1992). 

Att i titeln på uppsatsen använda ”linjära funktioner” kan skapa en viss 

begreppsförvirring då begreppet används på olika sätt i olika kontexter. Denna 

studie tar avstamp i gymnasieskolan varför det är viktigt att inledningsvis placera 

in begreppet i den kontexten för att undvika missförstånd. 

Efter att begreppet beskrivits följer en beskrivning av funktioner i allmänhet ur 

ett historiskt och matematiskt perspektiv. Fokus hamnar sedan återigen på linjära 

funktioner som beskrivs mer ingående för att ge en bakgrund till studiens design. 

Beskrivningen övergår sedan till funktionernas roll i skolundervisning både hur 

de behandlats historiskt och hur de behandlas i dagens matematikundervisning. 

Kapitlet avslutas med att beskriva hur linjära funktioner framställs i det läromedel 

eleverna i studien använt i sin undervisning. 

 

 

2.1 Linjära funktioner i olika kontexter 

Linjära funktioner är ett begrepp som har olika definitioner vilket gör att det kan 

råda viss förvirring kring begreppet. Som synonym till linjär funktion används 

dessutom benämningen linjär avbildning. 

En linjär avbildning kan definieras som en ”avbildning från ett vektorrum till ett 

annat som uppfyller 𝑓(𝑥 + 𝑡𝑦) = 𝑓(𝑥)  +  𝑡𝑓(𝑦) för alla vektorer x och y och alla 

skalärer t ”(Kiselman & Mouwitz, 2011, s. 138). En sådan linjär avbildning antar 

alltid värdet 0 (noll) för x = 0. Det som normalt benämns som linjära funktioner 

inom gymnasiematematiken är dock avbildningar som definieras som 

”polynomiell avbildning av högst första graden” (Kiselman & Mouwitz, 2011, s. 

135). För en funktion f(x) = kx + m gäller att om m = 0 så uppfylls villkoren för 

att vara en linjär avbildning. Trots det benämns alltså f(x) = kx + m, med 

godtyckligt m, som en linjär funktion i gymnasiematematiken. 

Detta arbete behandlar gymnasieelevers förståelse av linjära funktioner. Därför 

kommer funktioner av typen f(x) = kx + m (för godtyckligt m) i arbetet att 

benämnas linjära funktioner, precis som de gör i gymnasieskolans matematik. 
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2.2 Funktioner i matematiken 

I detta avsnitt lyfts funktionernas roll i matematiken, även ur ett historiskt 

perspektiv. 

 

 

2.2.1 Historiskt perspektiv på funktioner 

Funktionsbegreppet har vuxit fram under en lång tid och är numera lika 

fundamentalt för den matematiska analysen som punkten, linjen och planet är för 

geometrin (Ponte, 1992). Begreppet har dock haft olika innebörd genom tiderna. 

Redan i det antika Babylonien beskrevs det som i dag skulle betraktas som 

funktioner i form av tabeller för exempelvis kvadrattal (Burnett-Bradshaw, 2007). 

Det dröjde dock till 1300-talet innan den franska matematikern Oresme, började 

betrakta funktioner som beroenderelationer: ”naturlagarna ger ett beroende av 

en kvantitet beroende på en annan kvantitet” (Burnett-Bradshaw, 2007, s. 17). 

Ett exempel på sådana beroenderelationer är hur Galileo Galilei på 1500-talet 

beskrev himlakroppars rörelser med hjälp av funktioner, till skillnad mot tidigare 

när man huvudsakligen ville förklara rörelserna (Kline, 1964). 

Under 1600- och 1700-talet var det tre saker som tillsammans formade 

utvecklingen av funktionsbegreppet: den algebraiska notationen med införandet 

av variabler, den geometriska representationen och kopplingen till den fysikaliska 

världen (Ponte, 1992). Den algebraiska notationen med variabler infördes av 

Vieté (Katz, 2004). Den geometriska representationen av funktioner infördes 

huvudsakligen av Descartes och Fermat genom den s.k. analytiska geometrin. 

Det skedde under tidsperioden en enorm utveckling inom fysiken och därmed 

uppstod ett stort behov av nya matematiska verktyg för att beskriva verkligheten. 

Detta gällde i synnerhet mekaniken där Newton och Leibniz var två av 

förgrundsgestalterna. 

Själva termen funktion introducerades först 1673 av Leibniz (Katz, 2004). Både 

han och Newton var intresserade av att bestämma momentanhastigheter med 

hjälp av infinitesimalkalkyler. Begreppet funktion som det används i skolalgebra 

idag introducerades av Euler 1748 (Häggström, 2005). Euler skrev det som 

brukar kallas den första läroboken i funktionsteori ”Introductio in analysin 

infinitorum” (Katz, 2004) och där beskriver han funktioner ”som ett algebraiskt 
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uttryck, som på något sätt är sammansatt av variabeln i fråga och tal eller 

konstanta storheter” (Thompson, 1991, s. 131). 

När begreppet funktioner ses som en regel eller en beroenderelation, kopplad till 

en procedur eller operation, betraktas funktioner som ett dynamiskt förlopp 

(Häggström, 2005). Därför kan man säga att Eulers sätt att se på funktioner kan 

betraktas som dynamiskt. 

Under 1800-talet började matematiker intressera sig för funktioner som ett rent 

matematisk begrepp, i och med det ökade även kraven på stringens. Mängdläran 

introducerades och definitionen blev efterhand mer statisk. Nicolas Bourbaki, en 

pseudonym för en grupp franska matematiker som bildades under 1930-talet 

(Encyklopedia Brittanica, 2016), definierade en funktion enligt följande 1939: 

Let E and F be two sets, which may or may not be distinct. A relation between 

a variable element x of E and a variable element 𝑦 of F is called a functional relation 

in y if, for all x ∈ E, there exists a unique y ∈ F which is in the given relation 

with x. 

We give the name of function to the operation which in this way associates with 

every element x ∈ E the element y ∈ F which is in the given relation with x; 

y is said to be the value of the function at the element x, and the function is said 

to be determined by the given functional relation. Two equivalent functional 

relations determine the same function. 

(Kleiner, 1989, s. 298). 

För en funktion f : E → 𝐹 är mängden E funktionens definitionsmängd och 

mängden F funktionens målmängd. Definitionsmängd innebär mängden av 

möjliga ”invärden” för en funktion. Mängden av de värden som funktionen antar, 

dess ”utvärden”, kallas värdemängd. Värdemängden är en delmängd av 

målmängden. 

En funktion definierades alltså av Bourbaki med hjälp av mängdlära. Bourbakis 

definition är statisk (Viirman, 2014) och en funktion behövde inte längre kunna 

beskrivas med matematiska operationer (Häggström, 2005). Genom att ordet 

element är använt blev det också möjligt med funktioner av godtyckliga mängder 

och inte bara som tidigare av mängder av tal. 

Funktionen har alltså gått från att vara ett dynamiskt redskap i praktiska 

sammanhang till att bli ett statiskt matematiskt objekt. Dock används idag både 
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dynamiska och statiska definitioner parallellt vilket kommer att diskuteras i 

nästkommande avsnitt. 

 

 

2.2.2 Definitioner och representationer 

Det finns som tidigare nämnts olika sätt att definiera en funktion. Nedan följer 

exempel på definitioner från två kurslitteraturböcker på universitetsnivå (för 

exempel på definitioner inom gymnasiematematiken se nästa avsnitt). 

A function 𝑓 on a set D into a set S is a rule that assigns a unique element f(x) in S 

to each element x in D. 

(Adams & Essex, 2013, s. 24). 

En funktion från en mängd 𝑀 till en mängd N är en regel som till varje objekt i 

M på ett entydigt sätt ordnar ett objekt i N. 

(Persson & Böiers, 2010, s. 37). 

Användandet av ordet regel kan illustreras med en s.k. funktionsmaskin 

(Häggström, 2005). I maskinen kan man ”stoppa in” olika värden på x (som ingår 

i definitionsmängden), värdena behandlas enligt maskinens regel och man får ut 

olika värden på y (som bildar värdemängden). Att använda sig av ordet regel är 

ett dynamiskt sätt att framställa en funktion. Andra sätt att visa dynamik och 

rörelse som kan ses i universitetslitteratur är, enligt Häggström, skrivningen ”från 

A till B”, där den oberoende variabeln tillhör mängden A och den beroende 

variabeln tillhör mängden B. 

Definitionerna ovan kan jämföras med följande statiska definition av funktion 

som saknar dynamik och rörelse. 

Låt oss betrakta ett par (𝑥, 𝑦), där x och y är två tal givna i en viss ordning. Vi 

säger, att paret (x, y) är ordnat och kallar talet x den första komponenten och 

talet y den andra komponenten. Observera, att om x ≠ 𝑦, så är (𝑥, 𝑦) och (y, x) 

olika ordnade par. Låt nu f  beteckna en icke-tom mängd av sådana ordnade par 

och antag, att mängden f  är sådan att det inte finns två par i f  med samma första 

komponent x, dvs. om (x,  𝑦1) ∈ 𝑓 och (x,  𝑦2)  ∈ 𝑓 så är 𝑦1= 𝑦2. Under denna 

förutsättning skall vi kalla f   en funktion. 

(Hyltén - Cavallius, & Sandgren, 1964, s.103). 
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Kursboken är över 50 år gammal, det har visat sig svårt att hitta någon statisk 

definition av funktionsbegreppet i modern kurslitteratur. Det skulle kunna tyda 

på att även författare av sådan litteratur övergått till dynamiska definitioner. 

När man anger en funktion är det vanligt att definitionsmängd och målmängd 

inte anges explicit utan ges av sammanhanget och regelns utformning, exempelvis 

antas vanligen funktionen 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚 ha alla reella tal som definitionsmängd 

och målmängd om inget annat anges. Ibland kräver situationen att 

definitionsmängden begränsas till en mindre mängd, t.ex. alla positiva reella tal. 

Detta ger då i formell mening upphov till en ny funktion. Två funktioner 

definieras som lika om och endast om de har samma funktionsvärde för alla 𝑥 i 

definitionsmängden och de dessutom har samma definitionsmängd. 

Funktioner kan representeras på olika sätt, algebraiskt, i tabell, grafiskt eller med 

ord. Som exempel på detta visas olika representationer av funktionen  

𝑓 (𝑥) = 𝑥 + 2, se Tabell 1: 

Tabell 1 
Olika representationsformer av funktionen f(x) = x + 2 

 
Algebraisk  
 

 
Tabell 

 
Grafisk 

 
Ord 

 
𝑓 (𝑥) = 𝑥 + 2 

 

x f (x) 
0 2 
1 3 
2 4 
3 5 

 

 

 

 
Värdet f (x) är 
alltid 2 mer än 
värdet av x. 

 
 
 
 
 

 

Genom att samma funktion kan representeras på olika sätt så krävs att eleverna 

kan hantera övergångar mellan olika representationer. De behöver ofta kunna 

arbeta med två representationsformer samtidigt. De representationsformer som 

är i fokus i detta arbete är den algebraiska representationen 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚 samt 

dess grafiska representation. I gymnasieskolans matematikundervisning används 

skrivsättet 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚 men även skrivsättet 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 används. I de 

läroböcker eleverna i studien använder i sin undervisning (Alfredsson, Bråting, 

Erixon, & Heikne, 2011; Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, 2012) används 

skrivsättet 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 i de uppgifter som behandlar parametrarna k och m. 

Därför kommer skrivsättet 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 att användas fortsättningsvis i studien. 
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2.2.3 Linjära funktioners grafiska representationer  

Linjära funktioner som de definieras i denna studie och i gymnasiematematiken 

kan alltså skrivas 𝑦 =  𝑘𝑥 +  𝑚 . Linjära funktioners grafiska representation 

påverkas av följande fyra aspekter: 

1. Värdet på parametern 𝑘 

2. Värdet på parametern 𝑚 

3. Definitionsmängd 

4. Skalan på koordinatsystemets axlar 

Aspekt 1–3, variation av parametrarna k och m samt funktionens 

definitionsmängd förändrar både den grafiska och den algebraiska 

representationen av funktionen. Den fjärde aspekten, variation av skalan på 

koordinatsystemets axlar, förändrar däremot endast den visuella bilden av den 

grafiska representationen, den algebraiska representationen förblir oförändrad. 

För att särskilja koordinatsystem där avståndet mellan enheterna är olika för  

x- och y-axel (se Figur 1) använder Zaslavsky et al. (2002) begreppet inhomogent 

koordinatsystem. Koordinatsystemet nedan t.v. kallas således homogent och 

koordinatsystemet nedan t.h. inhomogent (Figur 1). I båda fall skär axlarna 

varandra i punkten (0,0). 

 

Här följer en beskrivning av hur de fyra aspekterna påverkar linjära funktionernas 

representationer. Det är dessa aspekter som ligger till grund för designen av 

denna studie. Till aspekt 1–3 används homogena koordinatsystem, till aspekt 4 

används både ett homogent och ett inhomogent koordinatsystem. Alla dessa 

Figur 1. Homogent koordinatsystem t.v., inhomogent koordinatsystem t.h. 
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aspekter torde vara väl kända av matematiklärare på gymnasienivå, men beskrivs 

här för att visa en helhet av de olika aspekterna grafiskt. 

 

1. Parametern 𝑘 påverkar linjens lutning (Figur 2). 

2. Parametern 𝑚 förskjuter linjen i 𝑦-led (Figur 3). 

 

 
Figur 3. Parametern m:s påverkan på en linjes grafiska representation, ändrat m-värde gör att 
linjen förskjuts i y-led. I exemplet t.v. 𝒎 = 𝟎, t.h. m = 2. 

 

3. Ofta förutsätts i läroböcker på gymnasienivå att de linjära funktionernas 

definitionsmängd är alla reella tal utan att detta diskuteras explicit, en 

funktions definitionsmängd (och värdemängd) påverkar dock även den 

grafens utseende (Figur 4). 

Figur 2. Parametern k:s påverkan på en linjes grafiska representation, ökat k-värde ger ökad 
lutning. I exemplet t.v.  k= 1, t.h. k = 2. 
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4. För att åskådliggöra den fjärde punkten, hur skalan på koordinatsystemets 

axlar påverkar grafens placering i ett diagram, används Zaslavsky et al.s 

(2002) begrepp visuell och analytisk lutning (beskrivs mer ingående i 

Kapitel 3.4). Sett ur ett analytiskt perspektiv, där lutningen är densamma 

som riktningskoefficienten k och kan beräknas med ändringskvot, beror 

inte lutningen på skalan på koordinataxlarna. Däremot i det visuella 

perspektivet, den lutning linjen ser ut att ha i grafen, påverkas lutningen 

av skalan på koordinataxlarna. 

 

 

Båda graferna i Figur 5 visar samma funktion 𝑦 = 𝑥. I ett homogent 

koordinatsystem där avstånden mellan enheterna är lika på x- och y-axel (Figur 5 

t.v.) överensstämmer den visuella och den analytiska lutningen med varandra, 

men i ett inhomogent där enheterna på axlarna inte är lika för x- och y-axeln 

(Figur 5 t.h.) förändras den visuella lutningen. 

Definitionsmängd:  −2 ≤  𝑥 ≤ 1  Definitionsmängd:  1 ≤  𝑥 ≤ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Definitionsmsmängdens påverkan den grafiska representation av y=x med olika 
definitionsmängder. 

Figur 5. Den visuella lutningen påverkas av skalan på koordinatssystemets x-axel. 
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En förändring av axlarnas skala kan enkelt göras i en dynamisk programvara 

genom att ”dra” i en axel. Om 𝑥-axeln dras ut kommer den räta linjen att se ut 

att luta mindre. Den analytiska lutningen är konstant men den visuella lutningen 

minskar (Figur 6). 

 

 

 

En skaländring av x-axeln påverkar alltså inte den analytiska lutningen hos en 

funktion utan enbart den visuella. Enligt Zaslavsky et al. (2002) påverkar elevens 

uppfattning av begreppet lutning hur den uppfattar en sådan här skaländring, mer 

om detta i Kapitel 3.4. 

 

 

2.2.4 Räta linjens ekvation 

Ett begrepp som ibland i skolsammanhang sammanblandas med linjära 

funktioner är linjära ekvationer med två obekanta vilka kan skrivas på formen 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 eller y = kx + m . För att förstå skillnaden mellan dessa två 

begrepp måste vi börja med att skilja på begreppen ekvation och funktion. 

Ekvationer är en matematisk utsaga som innehåller en likhet (Kiselman & 

Mouwitz, 2011). 

 

 

 

Figur 6. Hur en linjes grafiska representation påverkas av en ”utdragning” av x-axeln. I 
exemplet visas funktionen y=x. 
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Den linjära funktionen y = kx + m däremot är en triplett bestående av 

definitionsmängd, regel och målmängd (Figur 7). 

 

En linjär funktion y = kx + m kan representeras grafiskt, det ger en graf som är 

en rät linje. Det är ofta underförstått att definitionsmängd och målmängd är alla 

reella tal och grafen blir en rät linje i det reella talplanet. Om vi istället utgår från 

en linje kan vi placera den i ett koordinatsystem och beskriva linjen med ett 

algebraiskt uttryck y = kx + m, vilket kallas linjens ekvation. Den linjära 

funktionen och linjens ekvation har alltså samma notation y = kx + m, men 

begreppen har olika innebörd. Den linjära funktionen y = kx + m består alltså av 

en triplett (se Figur 7). Linjens ekvation y = kx + m däremot är ett statiskt 

samband, ett algebraiskt uttryck för linjen. 

 

 

2.3  Funktioner i skolmatematiken 

I detta avsnitt lyfts funktioners roll i skolmatematiken samt hur den vuxit fram 

genom historien. Som tidigare nämnts är funktionsbegreppet grundläggande 

inom matematiken (Katz, 2004; Sierpinska, 1992). Därför har funktioner också 

en viktig roll i skolmatematiken. En orsak till att funktioner ses som viktiga är att 

de ger elever möjlighet att utveckla abstrakt matematiskt tänkande (Leinhardt, 

Zaslavsky, & Stein, 1990). Funktioner ger också viktiga förkunskaper för många 

eftergymnasiala studier (Birgin, 2012; Pierce, Stacey, & Bardini, 2010). 

  

R 
E 
G 
E 
L 

Målmängd Definitions-
mängd 

Figur 7. Den linjära funktionens triplett. 
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2.3.1 Funktioner i skolmatematiken ur ett historiskt perspektiv 

Funktioner som en relation mellan två variabler har funnits i skolmatematiken 

sedan sent 1800-tal (Hansson, 2006). Den tyska matematikern Klein försökte 

introducera funktioner i skolans läroplaner. Han menade att det borde ingå i all 

skolunderundervisning för elever äldre än 13 år. Detta lyckades bara delvis 

(Hansson, 2006; Sierpinska & Lerman 1996). Under 1950- och 1960- talen 

introducerades ”Den nya matematiken”, huvudsakligen i USA och Europa. Den 

var influerad av Nicolas Bourbaki och använde en statisk definition för funktion 

baserad på mängdläran (Häggström, 2005). 

I 1965 års läroplan kan man se att den svenska läroplanen följde den trenden, där 

står att läsa att det allmänna funktionsbegreppet skulle införas redan i första 

årskursen på gymnasiet. Det skulle då introduceras statiskt som ”en avbildning 

av en mängd (definitionsmängd) på en annan mängd (värdemängd)” 

(Skolöverstyrelsen, 1965, s. 260). I läroplanen illustrerades funktionen med en 

bild (Figur 8). Funktioner kopplades alltså nu till mängdlära. 

 

 

I supplementet till efterföljande läroplan, Lgy 70 (Skolöverstyrelsen, 1970) står 

det inte explicit hur funktioner ska beskrivas men det står ” för bl a fysikens del 

är det viktigt att eleverna kan bestämma k och m från en given rät linje” 

(Skolöverstyrelsen, 1981, s. 24). 

Från och med 1994 beskrivs ämnesinnehållen i en kursplan. 

Gymnasiematematiken delades i läroplanen 1994 upp i olika delkurser (A–E) som 

var lika för alla gymnasieinriktningar men beroende på utbildningens inriktning 

läste eleverna olika antal kurser. I kursplanen för matematik 

(Utbildningsdepartmentet, 1994) beskrivs i ett mål för kurs A att eleven ska 

”kunna ställa upp, använda och grafiskt åskådliggöra linjära funktioner och enkla 

exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom t.ex. 

privatekonomi, samhällsförhållanden och naturvetenskap”. 

Figur 8. Illustration av en funktion från 1965 års läroplan för gymnasiet. 
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Den linjära funktionens koppling till verkligheten i gymnasieskolans 

styrdokument har alltså gått från att 1970 vara kopplat till ”bl a fysik” 

(Skolöverstyrelsen, 1981, s. 24) till att 1994 vara kopplad till privatekonomi, 

samhällsförhållanden och naturvetenskap ( Utbildningsdepartmentet, 1994). 

Det står inte angivet i dagens kursplaner i matematik för gymnasiet (Skolverket, 

2011b) hur funktioner bör introduceras men eftersom linjära funktioner finns 

under rubriken samband och förändring kan det tolkas som att undervisningen bör 

utgå från en dynamisk syn på funktioner. Att introducera funktioner på detta vis 

överensstämmer med vad flera matematikdidaktiker (t.ex. Sierpinska, 1992; Tall, 

1992) anser, nämligen att det är bättre att introducera funktioner för elever som 

en dynamisk relation jämfört med mängdlärans statiska definition. 

Funktioner har alltså sedan 1960 gått från att ha behandlats statiskt till att nu 

huvudsakligen behandlas dynamiskt. Den linjära funktionens koppling till 

verkligheten har dessutom gått från att vara tätt kopplad till den 

naturvetenskapliga kontexten till att närma sig den samhällsvetenskapliga. 

Reformer inom lärarutbildningen har dessutom gjort att matematiklärare på 

gymnasiet, som förut oftast även undervisade i fysik, nu kan ha många olika 

ämneskombinationer. Kombinationer kan exempelvis vara matematik-idrott, 

matematik-samhällskunskap, matematik-kemi och matematik-naturkunskap, 

detta kan ge ytterligare möjligheter att använda funktionsbegreppet i fler 

kontexter i undervisningen. 

 

 

2.3.2 Funktioners roll i dagens skolmatematik 

Funktionsbegreppet är som tidigare beskrivits en central del av matematiken. De 

nuvarande svenska kursplanerna för både grundskolans och gymnasiets 

matematikundervisning lyfter centrala aspekter av funktionsbegreppet. I 

grundskolans kursplaner för år 7–9 (Skolverket, 2011a) är det elevernas förmågor 

att använda funktioner och räta linjens ekvation som lyfts fram. I kursplanerna 

för gymnasieskolan för matematik 1b (Skolverket, 2011b) förtydligas innehållet 

förknippat med funktioner till att även behandla begrepp som värde- och 

definitionsmängd, egenskaper förknippade med potens- och 

exponentialfunktioner, olika representationsformer, samt skillnader mellan 

begrepp som ekvation, algebraiskt uttryck och funktion. I kurs 2b ingår också 
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konstruktion av grafer samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med 

och utan digitala verktyg (Skolverket, 2011b). 

Enligt Häggström (2005) används oftast inte någon definition av funktion i 

grundskolan utan i stället ord som ”samband”, ”beror på” eller liknande. 

Eleverna börjar under grundskoleåren att arbeta med funktioner på olika sätt. De 

tolkar grafer från vardagliga förlopp. Ibland får elever ”gissa regeln”. Eleverna 

säger ett tal till läraren eller någon annan elev som omvandlar talet med sin 

”hemliga regel” och svarar med ett annat tal. Eleverna ska försöka komma på 

vilken regel den andra använt. Eleverna får på detta vis arbeta med funktioner 

och ges möjlighet att lära sig viktiga saker om funktioner som de tar med sig till 

vidare studier. 

När eleverna sedan börjar på gymnasiet införs definitioner av funktion i 

läroböckerna (Häggström, 2005). Definitioner för funktioner varierar beroende 

på kurslitteraturen. Nedan ges två exempel på definitioner som gymnasieelever 

kan möta. Vi ser i dessa exempel att definitionerna är dynamiska eftersom ord 

som samband, beroende och regel används. 

En funktion är ett samband eller ett beroende mellan två variabler. Man säger 

att y är en funktion av x, om det till varje värde på x endast finns ett bestämt 

värde på y. 

(Szabo, Dufåker, Marklund, Larsson & Viklund, 2012, s.154). 

y är en funktion av x om det finns en regel eller ett samband som för varje x-

värde i en given mängd ger precis ett y-värde. 

(Gennow, Gustafsson, Johansson & Silborn, 2011, s. 202). 

Den bokserie som eleverna i denna studie använde var Natur och Kulturs serie 

Matematik 5000 (Alfredsson et al., 2011; Alfredsson et al., 2012). I nästa avsnitt 

används den för att ytterligare exemplifiera hur funktionsbegreppet tas upp i 

svenska läroböcker för gymnasiet. 

 

 

2.3.3 Funktioner som de framställs i gymnasiets läroböcker idag 

Enligt en rapport från Skolinspektionen domineras elevaktiviteterna i ett svenskt 

matematikklassrum av enskild räkning i läroboken (Skolinspektionen, 2010). 

Eftersom läroboken tar en så stor plats i undervisningen torde dess innehåll vara 
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viktigt för elevernas lärande. Därför görs här en kort beskrivning av hur linjära 

funktioner framställs i de läroböcker som eleverna i studien använt, Matematik 

5000, kurs 1b och Matematik 5000, kurs 2b (Alfredsson et al., 2011, 2012). Det 

är dock inte undersökt i hur stor utsträckning de studerade eleverna använt 

böckerna i sin undervisning. 

I gymnasiet arbetar eleverna med funktioner i alla kurser. Denna studie behandlar 

moment från kurs 2b som är inriktad på studieinriktade program med 

samhällsinriktning. Eleverna har tidigare gått kurs 1b, varför förklaringar från den 

boken också är relevanta att ta upp. Båda böckerna beskriver en funktion enligt 

följande: 

Om sambandet mellan två variabler x och y är sådant att varje x-värde, enligt 

någon regel ger ett bestämt y-värde, kan vi säga att y är en funktion av x. 

 

(Alfredsson et al., 2011, s. 316; 2012, s. 23). 

Att se funktioner som en regel visar på ett dynamiskt sätt att se på funktioner, 

vilket överensstämmer med teorier om att det är ett lämpligt sätt att introducera 

funktioner (Sierpinska, 1992; Tall, 1992). 

Begreppen definitionsmängd och värdemängd definieras i båda böckerna på 

samma sätt: 

En funktions tillåtna x-värden kallas funktionens definitionsmängd. De värden på 

y som de tillåtna x-värdena ger kallas funktionens värdemängd. 

(Alfredsson et al., 2011, s. 316; 2012, s. 28). 

Det finns dock väldigt få övningsuppgifter i de angivna läroböckerna som 

behandlar definitionsmängd och värdemängd. I bok 1b finns tre uppgifter, men 

ingen av dem behandlar linjära funktioner. I bok 2b finns en uppgift, som berör 

definitions- och värdemängden av toppvinkeln som funktion av basvinklarna i 

en likbent triangel.  

I båda böckerna beskrivs linjära funktioner på liknande sätt: ”funktioner av typen 

y = kx + m, där k och m är konstanter kallas linjära funktioner” (Alfredsson et al., 

2011, s. 321) och ”allmänt gäller att grafen till y = kx + m, där k och m är 

konstanter är en rät linje”( Alfredsson et al., 2012, s. 35). Parametrarna k och m 

benämns alltså konstanter och k-värdet beskrivs på samma sätt i båda böckerna: 
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k-värdet är ett mått på linjens lutning. Det anger hur mycket linjen ändras (stiger 

eller faller) för varje steg vi går åt höger i x-led. 

(Alfredsson et al., 2011, s. 321; 2012, s. 38). 

Detta sätt att bestämma k-värdet kallas i läroboken ”trappstegsmetoden”. Bok 2b 

beskriver även att lutningen k kan bestämmas genom beräkning av 

ändringskvoten 
∆𝑦

∆𝑥
  (Alfredsson et al., 2012). Övningsuppgifterna att bestämma k-

värdet i bok 2b är uppdelade i två olika avsnitt. Först de som enkelt kan 

bestämmas med trappstegsmetoden, avläsningen ställer inte till problem, sedan 

uppgifter som tränar beräkning av k genom ändringskvoten  
∆𝑦

∆𝑥
 . De uppgifterna 

är konstruerade så att trappstegsmetoden är svår att använda beroende på 

svårigheter med avläsningen. Ingen uppgift eller löst exempel i boken 

problematiserar och jämför de olika metodernas för- och nackdelar. Det finns 

exempel på inhomogena koordinatsystem i båda böckerna men skillnaden mellan 

inhomogena och homogena koordinatsystem och hur skalan på koordinataxlarna 

påverkar den visuella lutningen problematiseras inte. 

Det finns en skillnad i böckernas beskrivning av m-värde. I bok 1b beskrivs m-

värdet som ”skärningen med y-axeln och kan ofta ses som ett startvärde” 

(Alfredsson et al., 2011, s. 321) i bok 2b beskrivs det mer abstrakt som:  

m-värdet anger y-värdet för linjens skärningspunkt med y-axeln. 

Skärningspunktens koordinater är (0, m). 

(Alfredsson et al., 2012, s.39). 

Alla uppgifterna i böckerna för bestämning av m-värde har linjer med synlig 

skärning med y-axeln. 

Efter denna beskrivning av funktionens matematiska och historiska bakgrund, 

samt elevernas läromedelskontext följer en genomgång av tidigare forskning som 

är relevant för denna studie. 
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3 Forskningsöversikt 

Enligt forskare inom matematikdidaktik är funktionsbegreppet svårt för elever 

att hantera (t.ex. Knuth, 2000; Zaslavsky et al., 2002). Studier har visat att det är 

svårare för elever att använda statiska definitioner än dynamiska. Som exempel 

på detta kan nämnas att Vinner och Dreyfus (1989) visade att de elever som 

använde Bourbakis statiska begreppsdefinition använde definitionen på fel sätt 

när de löste uppgifter.  

I denna forskningsöversikt beskrivs elevernas förståelse av de delar av funktioner 

som är relevanta för denna studie; elevers förståelse av skiftet mellan algebraiska 

och grafiska representationer, för parametrarna k och m samt av begreppet 

lutning kopplat till skalan på koordinatsystemets axlar. Detta följs av en kort 

redogörelse för operationella och strukturella begreppsuppfattningar samt visar 

på behovet av vidare forskning inom området. 

 

 

3.1 Elevers förståelse av funktioner 

Det finns tidigare studier som liksom denna använt sig av begreppsbilder för att 

studera uppfattningar om funktioner. Hanssons (2006) studerade lärarstudenters 

och andra studenters uppfattningar om funktioner huvudsakligen genom att 

använda begreppskartor. Han studerade bland annat studenters uppfattningar av 

funktioner före och efter en analyskurs. Före kursen såg studenterna funktioner 

huvudsakligen som en formel, kopplad till algebraisk och grafisk 

representationsform. Undervisningsgruppen delades sedan upp i två delar. 

Grupp 1 fick möta funktioner huvudsakligen som en formel medan Grupp 2 fick 

möta funktioner i flera olika sammanhang kopplade till både vardagliga 

sammanhang och matematik. Framkallade begreppsbilder i Grupp 2 följdes 

också upp och diskuterades. Efter kursen såg studenterna i Grupp 2 i större 

utsträckning funktioner som en operation som kunde kopplas till flera 

representationsformer. Hanssons studie (2006) visade också att studenterna hade 

en begränsad erfarenhet av att se funktioner som talpar och hade svårt att tolka 

Bourbakis definition, deras begreppsbilder överensstämde inte med 

begreppsdefinitionen. Den statiska definitionen upplevs mer abstrakt och svår 

att koppla till ”verkligheten” (Häggström, 2005). 
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3.2 Elevers förståelse av att skifta mellan representationer 

Förmågan att skifta mellan olika representationsformer (translationsförmågan) 

t.ex. mellan algebraiskt uttryck och graf är viktig vid matematikinlärning (Janvier, 

1987). En svårighet som elever har med funktioner är just denna förmåga (Bloch, 

2003; Moschkovich, Schoenfeld, & Arcavi, 1993). När grafisk representation 

finns med i representationsskiftet är det än svårare för eleverna (Schwarz, 

Dreyfus, & Bruckheimer, 1990). 

Det finns en rad studier som visat att elever har svårt att skifta mellan funktioners 

algebraiska och grafiska representationer. Markovits, Eylon, och Bruckheimer 

(1986) har liksom denna studie studerat elevers förståelse av den grafiska och 

algebraiska representationen av funktioner. De konstaterar att eleverna i deras 

studie upplevde skiftet från grafisk till algebraisk representation mer komplicerad 

än skiftet från algebraisk till grafisk. När elever ges möjlighet undviker de grafisk 

representation och väljer algebraisk (Artigue, 1992; Knuth, 2000). Det finns även 

forskning som visar att lärares uppgifter till elever oftare tränar skiftet algebraisk 

- grafisk än grafisk - algebraisk (Gagatsis & Shiakalli, 2004). Det är alltså vanligare 

att eleverna ombeds skissa en graf till ett givet uttryck än att skriva ett algebraiskt 

uttryck till en given graf. Enligt Tall (1989) tas kopplingen mellan funktionens 

algebraiska uttryck och dess graf ofta upp med praktiska exempel inledningsvis. 

Eleverna koncentrerar sig då mer på den algebraiska representationen än den 

grafiska och får inte stöd genom undervisningen att utveckla förståelse av skiftet 

mellan representationerna. 

I Bardini och Staceys studie (2006) undersöktes hur 15-åriga elever förstod 

kopplingen mellan algebraisk och grafisk representation när exemplen var 

verklighetsanknutna. De konstaterade att elever upplever denna koppling som 

svår, speciellt vad gällde riktningskoefficienten. Liknande svårighet beskrivs i en 

studie av Knuth (2000) där eleverna såg grafer som onödiga och de hade problem 

att se kopplingen mellan funktionens graf och algebraiska uttryck även i enkla 

situationer. Greenes, Chang och Ben-Chaim (2007) visade i en studie att elever 

har stora problem med det kartesiska sambandet som rör sambandet mellan 

grafisk och algebraisk representation av funktioner. I studien framkom dock stor 

variation mellan olika länder där bara en tredjedel av amerikanska elever jämfört 

med långt över hälften av israeliska elever klarade att bestämma lutningen ur en 

given graf (Greenes et al., 2007). Elever kan också ibland tro att det finns 

samband mellan grafisk och algebraisk representation som inte finns. Ett 

exempel på detta är att elever kan anta att ökningen av vinkeln mellan linjära 
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funktioner i ett koordinatsystem följer ökningen av parametern k med ett linjärt 

samband (Yerushalmy, 1991). Förståelsen av parametrarna 𝑘 och m belyses vidare 

i nästa avsnitt. 

 

 

3.3 Elevers förståelse av parametrarna k och m 

I tidigare forskning i samband med funktioner har man funnit att arbete med 

parametrar kan förbättra elevernas känsla för symboler (Drijvers, 2003). Känsla 

för symboler kallas på engelska ”symbol-sense” och uttrycket handlar enligt 

Drijvers om förmågan att ge symboler, uttryck och formler mening och att ha en 

känsla för deras struktur. Strukturen i funktioner kan tydliggöras genom att arbeta 

med parametrarna. Ursini och Trigueros (2001) föreslår att parametrar kan 

betraktas som generaliserade tal och användas för att göra andra ordningens 

generaliseringar. En funktion där en parameters värde ändras kan beskriva en 

familj av funktioner (Drijvers, 2003), mer om detta i Kapitel 6.1. Att arbeta med 

familjer av funktioner ger eleverna ökad möjlighet att se funktioner som ett 

objekt och inte i första som en samling punkter som bildar linjer (Yerushalmy, 

1991) och som Drijvers visade, ökar arbete med parametrars värde även känslan 

för symboler. 

Det finns ytterligare uppfattningar dokumenterade om elevers förståelse av 

parametrarna k och m. En är att elever upplever att en förändring av 𝑚-värdet 

förskjuter linjen på x -axeln (Goldenberg, 1988; Moschkovich, 1990). En annan 

är att elever söker värden på 𝑘 och 𝑚 i respektive skärningspunkter med x- och 

y-axeln (Schoenfeld, Smith, & Arcavi, 1993). 

I linjära funktioner 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 kan parametrarna 𝑘 och 𝑚 ses i fyra olika 

dimensioner: symbolisk, grafisk, numerisk eller kontextuell (Bardini & Stacey, 

2006). Den symboliska är kopplad till det algebraiska uttrycket, den grafiska till 

grafen, den numeriska är kopplad till beräkningar och bestämningar av tal och 

den kontextuella dimensionen är exempel med anknytning till verkligheten, se 

Tabell 2 (Bardini & Stacey, 2006). De olika dimensionerna förkortas i tabellen 

med respektive index S, G, N och K för att särskilja dem. 
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Tabell 2 
De fyra dimensionerna av k och m (Bardini & Stacey, 2006) 

  

Dimension 

 

  

Symbolisk 

 

 

Grafisk 

 

Numerisk 

 

Kontextuell 

 

𝑘 

 

𝑘𝑆 

Koefficienten 

framför 𝑥 i 

ekvationen. 

 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 

(bokstav, tal). 

 

 

𝑘𝐺   

Lutningen på 

grafen av 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚. 

 

𝑘𝑁  

Förhållandet 

mellan  

∆𝑦 och ∆𝑥.  

 

𝑘𝐾  

Innebörden av  

𝑘 i ett verkligt 

sammanhang 

(t.ex. hastighet, 

timkostnad). 

 

 

𝑚 

 

𝑚𝑆  

Ekvationens 

konstantterm. 

(bokstav, tal). 

 

𝑚𝐺  

Skärningen med  

𝑦-axeln. En 

koordinat för en 

punkt på linjen. 

 

𝑚𝑁   

Värdet av 𝑦 när 

𝑥 = 0. 

 

𝑚𝐾   

Innebörden av 𝑚 

i ett verkligt 

sammanhang 

(t.ex. fram-

körningsavgift  

för taxi). 

 

 

Även om det finns likheter mellan 𝑘 och 𝑚 för de olika dimensionerna så finns 

det olikheter som gör dem svåra för elever att hantera. För att nämna några 

exempel så är den symboliska dimensionen olika för k och m: 𝑘𝑆 är en koefficient 

och 𝑚𝑆  är en konstant. Bardini och Stacey (2006) fann att studenter ofta såg 𝑚 

som en accessoar snarare än som en del av funktionen. I den grafiska 

dimensionen är 𝑘𝐺  en lutning där värdet inte kan avläsas direkt i grafen, jämfört 

med 𝑚𝐺  som kan avläsas direkt i skärningen med 𝑦-axeln. Enheterna för 𝑘𝐾 och 

𝑚𝐾 har olika struktur 𝑘𝐾 kan exempelvis ha enheten km/h och 𝑚𝐾  enheten km. 

Alla dessa skillnader gör det komplext för eleverna att hantera. Moschovich 

(1998) indikerade att 𝑘𝐾 är mer komplex än 𝑚𝐾. Bardini och Stacey (2006) visade 

i sin studie att 𝑘 är mer komplex än m för elever i alla fyra dimensionerna. 
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3.4 Elevers förståelse av begreppet lutning kopplad till skala 

Lutningen på grafen, numeriskt beskriven genom förhållandet ∆𝑦

∆𝑥
 beskrivs av 

parametern 𝑘. Parametern 𝑘 kan ses analytiskt som en egenskap hos den 

algebraiska representationen eller visuellt som en egenskap hos den grafiska 

representationen (Zaslavsky et al., 2002). Kopplat till Bardinis och Staceys 

(2006) dimensioner (tabell 2) kan den visuella representationen jämföras med 

den grafiska dimensionen 𝑘𝐺   och den analytiska med den numeriska 𝑘𝑁. Sett ur 

ett analytiskt perspektiv beror inte egenskaperna på representationen, men i det 

visuella perspektivet påverkar skalan på koordinataxlarna lutningen. Zaslavsky 

och hennes kollegor (2002) undersökte hur lutning uppfattades i ett homogent 

koordinatsystem där avståndet mellan enheterna på axlarna är lika och ett 

inhomogent där avståndet mellan enheterna skiljer på 𝑥- och 𝑦-axeln. Zaslavsky 

et al. lät i deras studie bland andra matematiklärare och matematiker jämföra en 

linje i ett homogent och ett inhomogent koordinatsystem. Lutningen på båda 

linjerna, sett analytiskt, var lika, nämligen ett (k = 1) men visuellt sett lutade de 

olika mycket. Detta skapade kognitiva konflikter bland några av deltagarna om 

huruvida lutning är beroende av skalan på koordinatsystemets axlar eller inte 

(Zaslavsky et al., 2002). De nuvarande styrdokumenten för den svenska 

gymnasieskolan berör inte skalan på koordinatssystemets axlar (Skolverket, 

2011b). Det har tidigare gällt även för andra länders styrdokument vilket 

noterades av Yerushalmy redan på 90-talet (Yerushalmy, 1991). Hon menar att 

det är fruktbart att ge eleverna uppgifter med inhomogena koordinatsystem 

eftersom det visar om eleverna förstår skillnaden mellan en funktions 

algebraiska egenskaper och egenskaperna hos den grafiska 

representationsformen. 

När elever arbetar med uppgifter om linjära funktioner är skalan på axlarna ofta 

valda med heltal t.ex. 0, 5, 10, 15 eller 0, 10, 20, 30. Oftast även med lika 

gradering på båda axlarna (Mitchelmore & Cavanagh, 2000). Det är sällan 

eleverna möter en skala graderad med decimaltal eller att axlarna har olika 

gradering på x- och y-axeln i sin matematikundervisning. I sin studie undersökte 

Mitchelmore och Cavanagh 25 gymnasieelevers förståelse av förändrad skala. 

Eleverna i studien fick se två fönster från grafiska räknare. Både fönstren visade 

linjen y = x  men med olika inställningar på skalan på y-axeln. Den första bilden 

visade ett homogent koordinatsystem och på den andra bilden hade skalan på  

y-axeln och avstånden mellan markeringarna fördubblats. Det innebar att linjen, 

om koordinatsystemet varit homogent, skulle visat funktionen y = 0,5x. 
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Eleverna tillfrågades vilken (om någon) av koordinatsystemen som visade 

funktionen y = x. Nästan alla (92 %) svarade att den första bilden visade 

funktionen y = x och den andra funktionen y = 0,5x. Alla dessa ansåg att 

skalmarkeringar alltid visade heltal. Endast 2 av 25 elever insåg att den visuella 

lutningen på linjen berodde på skalan på koordinataxlarna. 

Yerushalmy (1991) har undersökt hur 35 stycken 14-åringar uppfattar 

skaländringar när de arbetar med linjära funktioner. I hennes studie gjordes den 

grafiska representationen medvetet förvillande för att undersöka om elever 

kunde skilja på relevant information och irrelevant som t.ex. vinkeln mellan 

linjen och x-axeln. I en av uppgifterna i studien fanns en funktion inritad med 

helt ograderade koordinataxlar. Eleverna tillfrågades om funktionen var y = 5x, 

y = x, y = (1/5)x eller om det inte kunde bestämmas. De allra flesta eleverna i 

denna undersökning (28 av 30) svarade korrekt att den inte kunde bestämmas. 

Flertalet med motiveringar som härrörde till svårigheter med beräkningar, 

exempelvis att det saknades gradering så att k-värdet inte gick att räkna ut. 

Yerushalmy skriver att även om eleverna inte arbetat specifikt med att studera 

hur skalan förändrade den visuella lutningen så hade elever i sin undervisning 

sett många exempel på kopplingar mellan grafisk och algebraisk representation 

och ändring av skala. Under studien använde eleverna antingen visuella metoder 

(kopplade till grafen) eller beräkningar (kopplade till det algebraiska uttrycket). 

De använde sällan båda metoderna för att kunna kontrollera sina svar. 

En ytterligare dimension av elevers förståelse av sambandet mellan analytisk 

och visuell lutning är hur vinklar mellan två linjer i inhomogena 

koordinatsystem kan förstås. Två linjer kan vara vinkelräta algebraisk sett men 

ur visuellt perspektiv inte skära varandra med rät vinkel i koordinatsystemet. 

Mitchelmore och Cavanagh (2000) undersökte elevers förståelse av just detta. 

Eleverna fick se ett fönster (på en grafisk räknare) med två vinkelräta linjer i ett 

inhomogent koordinatsystem och tillfrågades varför linjerna inte skar varandra 

med en rät vinkel. Endast 4 av 25 elever upptäckte att koordinatsystemet var 

inhomogent. 

 

 

3.5 Operationell och strukturell begreppsuppfattning  

I de föregående avsnitten har forskning om elevernas förståelse av enskilda 

aspekter av linjära funktioner beskrivits; av representationsskiftet, av 
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parametrarna och av lutning. Alla dessa är delar av begreppet linjära funktioner. 

I detta avsnitt kommer linjära funktioner som begrepp att belysas genom att 

beskriva Sfards begreppsapparat. 

Sfard (1991) har utvecklat en begreppsapparat som kan användas för att beskriva 

olika typer av begreppsuppfattningar. Sfard skriver att abstrakta begrepp som 

linjära funktioner har en operationell och en strukturell sida. En operationell där 

man följer procedurer, exempelvis när man beräknar k-värdet med 

trappstegsmetoden, ett steg åt höger och k steg upp/ned. Det kan man göra utan 

att ha någon egentlig begreppsuppfattning för funktioner alls, det krävs endast 

att man kan utföra en given process. En strukturell sida innebär däremot att man 

kan se den linjära funktionen som en helhet, ett objekt. Man vet t.ex. vad som 

händer med grafen om 𝑘- eller 𝑚-värdet ändras. Den strukturella sidan, helheten 

och objektet beskrevs även av Drijvers (2003) och Yerushalmy (1991) som en 

viktig del i förståelse av funktioner. I Tabell 3 beskrivs skillnader mellan 

operationell och strukturell begreppsuppfattning enligt Sfard (1991). 

Tabell 3 
Operationell och strukturell begreppsuppfattning, översatt från Sfard (1991, s. 33) 

  
Operationell  
begreppsuppfattning 
 

 
Strukturell 
begreppsuppfattning 

 

Generella karaktäristika 

 

Ett matematiskt begrepp uppfattas 
som en produkt av en speciell 
process eller som en del av 
processen själv. 

 

Ett matematiskt begrepp uppfattas 
som en statisk struktur - som om 
det var ett riktigt objekt. 

 

Intern representation 

 

Stöds av verbala representationer. 

 

Stöds av visuella bilder. 

 

Dess plats i 
begreppsutvecklingen 

 

Utvecklas i de första stegen i 
begreppsutvecklingen. 

 

Utvecklas från den operationella 
förståelsen. 

 

Dess plats i den kognitiva 
processen 

 

Nödvändig men inte tillräckligt 
för effektiv problemlösning och 

lärande. 

 

Stödjer alla de kognitiva 
processerna (problemlösning och 

lärande). 

 

Sfard beskriver utvecklingen från operationell begreppsuppfattning till strukturell 

i tre faser: interioriseringsfasen, kondensationsfasen och reifikationsfasen (Sfard, 

1991). I interioriseringsfasen kan begrepp behandlas teoretiskt utan att alla 
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beräkningar utförs explicit. I exemplet funktioner är 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 interioriserat när 

man förstår hur variabeln 𝑥 påverkar 𝑦 och man kan beräkna 𝑦 för ett givet 𝑥 

(Sfard, 1991). Kondensationsfasen inträder när förmågan att operera med 

funktioner blivit bättre. Man kan i slutet av fasen representera funktioner på olika 

sätt. De två första faserna är operationella, de sker som processer. I den sista 

fasen reifikation uppfattas slutligen funktionen statiskt, som ett objekt. Då har en 

strukturell begreppsuppfattning uppnåtts. En studie som i svensk kontext använt 

sig av Sfards teoretiska ramverk för att studera förståelse av funktioner är 

Hansson (2006). Enligt Hansson är elevers förmåga att hantera en funktion 

strukturellt som ett objekt ett tecken på att eleven har en bättre 

begreppsuppfattning, ett större nätverk av sammankopplade delar av 

begreppsbilder. Hans studie är beskriven i korthet i Avsnitt 3.1. 

 

 

3.6 Behov av vidare forskning  

Av denna forskningsöversikt kan vi se att det finns forskning som behandlat 

linjära funktioners grafiska och algebraiska representation kopplat till elevers 

svårigheter med skiftet mellan representationerna. Det finns också studier som 

behandlat elevers förståelse av parametrarna k och m och förståelse av linjära 

funktioner kopplat till skala. Dock har jag i mina litteraturstudier inte hittat någon 

studie som undersökt elevers förståelse av definitionsmängd kopplat till linjära 

funktioners grafiska och algebraiska representation. Hansson (2006) berör kort 

definitionsmängd i sin studie genom att visa att lärarstudenter som såg funktioner 

som en operation inte tog upp aspekten med definitions- och värdemängd i sina 

begreppskartor kring funktioner. 

Det är som tidigare beskrivit i Kapitel 2, tripletten bestående av 

definitionsmängd, regel och målmängd som definierar en funktion. I min 

litteraturgenomgång har jag inte hittat någon studie som tar upp alla delarna av 

denna triplett kopplat till linjära funktioners grafiska och algebraiska 

representation. Denna studie inbegriper alla de fyra aspekter som påverkar linjära 

funktioners grafiska representation, nämligen parametern 𝑘, parametern 𝑚, 

definitionsmängd och skala och kommer att ge ett viktigt bidrag till 

forskningsfältet. 
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Studien vill även bidra till lärarstuderande och yrkesverksamma lärares kunskaper 

om elevers förståelse så de kan planera sin undervisning så att elevernas förståelse 

stärks. 

En grund för all forskning är att den förankras i ett teoretiskt ramverk. En av de 

första att diskutera teoretiska ramverk kring elevers förståelse av funktioner var 

Piaget (1977). Undersökningen som hans artikel grundar sig på genomfördes 

redan 1968 tillsammans med Grize, Szemininska och Bang. De undersökte 

elevers förståelse av linjära funktioner genom att studera elever när de sorterade 

blommor av olika höjd och färg. Anledningen att denna studie tas upp här är inte 

egentligen dess innehåll utan för att påvisa att didaktiska studier om funktioner 

pågått under en lång tidsperiod, snart 50 år. Den senaste i raden av studier om 

funktioner är faktiskt denna och den kommer naturligtvis inte att vara den sista. 

Efter denna litteraturgenomgång och beskrivning av det bidrag denna studie kan 

ge följer en beskrivning över de teorier som ingår i studiens teoretiska ramverk. 
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4 Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk bygger på två teorier om förståelse, dels Tall och 

Vinners teoretiska ramverk om begreppsbilder (1981) dels Hiebert och 

Carpenters (1992) teorier om hur förståelse kan ses som ett nätverk av 

kopplingar. Kapitlet beskriver dessa teorier och hur de kopplas samman i studien. 

 

 

4.1 Begreppsbilder 

Om innebörden av begrepp som kunskap och förståelse är komplexa och 

omdiskuterade är det än mer komplext hur man kan studera elevers förståelse. 

Under 1980-talet var det en vanlig uppfattning att om läraren introducerade och 

definierade ett begrepp tidigt och på ett bra sätt skulle eleverna förstå begreppet 

(Bingolbali & Monaghan, 2008). Det uppstod ett behov av att kunna analysera 

elevers förståelse för att kunna pröva denna uppfattning. Tall och Vinner (1981) 

arbetade fram ett verktyg med vilket man kunde särskilja begreppen i sig och den 

kognitiva process det innebär att förstå begreppet. De använde sig av 

begreppsdefinition (concept definition)och begreppsbild (concept image). 

Begreppsdefinition är relativt enkelt att beskriva. Det är en skriven eller uttalad 

definition kring ett begrepp. Tall och Vinner (1981) beskriver två typer av 

begreppsdefinitioner; en personlig begreppsdefinition (personal concept 

definition) som en person konstruerar utifrån sin egen förståelse och formar med 

egna ord och en formell begreppsdefinition (formal concept definition), en 

definition som delas av en större grupp människor. Just begreppet funktion är 

lite speciellt eftersom det finns flera olika formella begreppsdefinitioner (se 

Kapitel 2.2.2). 

Begreppsbild däremot är en mer komplex konstruktion. Tall och Vinner (1981) 

beskriver det som den totala kognitiva strukturen som en elev associerar till ett 

begrepp. Den kan innefatta ord, bilder, tankeassociationer, procedurer m.m. som 

en elev samlat på sig kring ett begrepp. En elevs samlade begreppsbild är 

dynamisk och förändras vartefter eleven samlar på sig fler och fler element kring 

ett begrepp. När en elev hör en begreppsdefinition och försöker förstå vad den 

innebär skapar sig eleven en begreppsbild. 
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En elevs samlade begreppsbild är komplex och det är omöjligt att fullständigt 

beskriva den (Tall & Vinner, 1981). Begreppsbilden består av olika delar som 

tillsammans bildar en elevs begreppsbild. I Tall och Vinners teori saknas dock en 

term som refererar till de delar som ingår i en begreppsbild. I studien kommer 

termen begreppselement användas för att referera till de element som tillsammans 

skapar en begreppsbild. Det är alltså ett medvetet val att införa ett nytt begrepp. 

Det handlar om att få möjlighet att studera och beskriva delar av elevers 

begreppsbilder, vilket överväger problematiken att introducera ett nytt begrepp i 

fältet. Begreppselement kan användas för att ge en schematisk bild över en 

begreppsbild. Detta kan illustreras med ett exempel kring vilka begreppselement 

som kan ingå i en elevs begreppsbild om linjära funktioner. 

När en elev har en begreppsbild kring linjära funktioner har olika 

begreppselement satts samman till en begreppsbild. Exempel på 

begreppselement som eleven har i sin begreppsbild om linjära funktioner kan 

vara ordet ”lutning och ”skärning med y-axeln ”. Eleven vet att grafen är en 

”linje” samt att skärningen med y-axeln kallas ”m-värde”(Figur 9). 

 
Figur 9. Begreppsbild med exempel på fyra begreppselement om linjära funktioner. 

 

De begreppselement som aktiveras vid ett specifikt tillfälle, exempelvis när eleven 

arbetar med en uppgift, kallas framkallad begreppsbild (evoked concept image). 

Om eleven lär sig att m-värdet kan avläsas vid linjens skärning med y-axeln 

innebär det inga problem för eleven att inlemma detta begreppselement till en 

tidigare begreppsbild. Det nya begreppselementet är logiskt motsägelsefritt. Det 

är först när motsägelsefulla begreppselement framkallas samtidigt som det skapas 

en kognitiv konflikt. Om en elev träffar på linjer som inte har någon synlig 

skärningspunkt med y-axeln uppstår en kognitiv konflikt med tidigare 

begreppselement. Elevens totala begreppsbild hänger inte längre ihop. Det har 

uppstått en kognitiv konflikt mellan befintlig kunskap och nya erfarenheter. 

Erfarenheten av att m-värdet inte alltid kan läsas av på y-axeln behöver införlivas 

i tankestrukturen så att det återigen skapas en motsägelsefri begreppsbild. 

Lutning Skärning med y-axel 

Linje m-värde 
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Kognitiva konflikter mellan olika begreppselement skapar problem men ger 

också utrymme för lärande (Tall & Vinner, 1981), konflikter kan därmed ses både 

som risk och som en möjlighet. 

Begreppsbilder är ett begrepp som introducerades i matematikdidaktik under 

1980-talet och som har använts även i senare forskning för att studera studenters 

begreppsbilder kring funktioner. Ett exempel är Lambertus (2008) som i en 

explorativ studie jämfört elevers begreppsbild när begreppsdefinition lärts ut med 

olika pedagogiska metoder. Studien visar att studenterna inte gör kopplingar 

mellan sina begreppsbilder och begreppsdefinitionen (Lambertus, 2008). 

Vinner (1983) jämförde elevers (i årskurs 10 och 11) begreppsbilder i förhållande 

till begreppsdefinitionen, han jämförde dock inte med elevens egna 

begreppsdefinitioner utan de som fanns i elevernas lärobok. De elever som 

definierade funktion som en regel förväntade sig en matematisk formel som de 

kunde följa. Vinners resultat av studien indikerar att elever ofta tenderar att skapa 

sig egna felaktiga begreppsdefinitioner utifrån givna exempel som de mötte från 

boken eller läraren. 

Också i svensk kontext finns studier som använt sig av Tall och Vinners (1981) 

begreppsbilder för att studera förståelse av funktioner. Två exempel är Hansson 

(2006) och Juter (2006). Dessa studier var dock till skillnad från denna placerade 

i universitetskontext. Hansson fångar i sin studie (2006) begreppsbilder genom 

att studenter konstruerar begreppskartor kring funktioner. Studien har beskrivits 

i Avsnitt 3.1. Juter (2006) har studerat universitetsstudenters förståelse av 

funktioners gränsvärden under ett moment av deras första matematikkurs vid 

universitetet. Hon undersökte spår av begreppsbilder genom intervjuer och 

genom att låta studenterna lösa olika typer av uppgifter. Det hon konstaterade 

var att studenternas kunskaper var så vaga att de inte klarade att utveckla logiska 

och sammanhållna begreppsbilder. Juter poängterade att hon studerade spår av 

studenternas begreppsbilder och inte begreppsbilderna i sig. Spåren är även i 

fokus i denna studie. 

Begreppsbilder som ett sätt att ta reda på förståelse har nästan uteslutande 

använts för studier av matematiklärare och studenter på universitetet. Möjligen 

beror detta på att många studier jämför studenters/lärares begreppsbilder med 

begreppsdefinitionen och en förklaring kan vara att yngre elever inte använder 

begreppsdefinitioner i samma utsträckning. 
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Även om begreppsbilderna oftast jämförs med elevernas begreppsdefinitioner 

finns det exempel på när begreppsbilder används på ett annat sätt t.ex. för att 

undersöka hur begreppsbilder förändras över tid (Bingolbali & Monaghan, 2008). 

I denna studie har begreppsbilder använts för att ge en bild över gymnasieelevers 

förståelse vid ett visst tillfälle. 

Begreppsbilder är en mental konstruktion och kan inte observeras och studeras 

direkt. Däremot menar Tall och Vinner (1981) att man genom att studera spår av 

elevers begreppsbilder kan mäta elevers förståelse. 

På motsvarande sätt torde spår av elevers olika begreppselement kunna framträda 

och bli analyserbara. Det är detta denna studie syftar till. 

 

 

4.2 Förståelse som nätverk av kopplingar 

Det kan synas självklart att elever bör lära med förståelse. Dock är det inte lika 

självklart vad ett sådant lärande innebär. Innebörden av vad lärande med 

förståelse innebär har diskuterats länge. Ett gemensamt drag som brukar 

återkomma är att förståelse innebär att begrepp och färdigheter inte ingår som 

isolerade element i elevers kunnande, utan elever behöver hitta och konstruera 

samband mellan nya och gamla begrepp. Ett sätt att se på detta beskrivs av 

Hiebert och Carpenter (1992). De skiljer mellan interna representationer (det som 

finns inuti vårt huvud) och externa representationer (som kan representeras och 

delas med andra t.ex. symboler, bilder, konkret material). Dessa kan kopplas 

samman på olika sätt. Med detta som utgångspunkt kan förståelse ses som ett 

nätverk av kopplingar mellan interna och externa representationer. Graden av 

förståelse bestäms av antalet och styrkan på kopplingarna i nätverken. Kopplat 

till begreppsbilder och begreppselement innebär detta att graden av förståelse 

bestäms av antalet och styrkan på kopplingarna mellan olika begreppselement i 

en elevs begreppsbild. 

Enligt konstruktivistiska teorier konstruerar elever sin egen kunskap snarare än 

tar emot det från lärare eller böcker. Läraren och böckerna kan presentera fakta, 

erbjuda förklaringar och aktiviteter men de interna kopplingarna kan bara 

skapas av eleven själv (Hiebert & Carpenter, 1992). Elever som konstruerat 

nätverk med starka och många kopplingar kan vara mer innovativa och skapa 

egna samband som de för in i sitt befintliga interna nätverk. Enligt detta 
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tankesätt blir det därför viktigt att redan tidigt i elevens matematikutbildning ge 

eleverna möjlighet att bygga sådana nätverk. Det gör det lättare för eleverna att 

komma vidare i sin förståelse. Mekanisk inlärning av regler och metoder 

stimulerar inte konstruktionen av kopplingar. Däremot kan kopplingar 

stimuleras genom att låta eleverna upptäcka likheter, olikheter eller mönster i 

aktuella matematiska aktiviteter med konkret material. 

Teorier som liknar Hiebert och Carpenters syn på förståelse i form av nätverk 

finns även hos andra forskare. Baroody, Feil och Johnson (2007) beskriver två 

typer av kunskap. Procedurell kunskap om hur något görs och konceptuell 

kunskap om hur och varför något görs. Inledningsvis har den procedurella och 

konceptuella förståelsen få och svaga kopplingar men med ökad förståelse ökar 

antalet kopplingar mellan de olika typerna av förståelse. 

När en elev gör nya kopplingar, modifierar eller tar bort kopplingar som inte 

fungerar ökar graden av förståelse (Hiebert & Carpenter, 1992). För att förstå 

nya saker måste man koppla till saker man redan vet, alltså till sitt existerande 

interna nätverk. Om en ny koppling inte stämmer överens med det interna 

nätverket kan det uppstå en konflikt som kan hindra förståelsen. För att komma 

vidare kan nätverket behöva modifieras genom att t.ex. ta bort en existerande 

koppling och lägga till en ny. 

I denna studie studeras förståelsen av den linjära funktionen y = kx + m. För att 

förstå den krävs en förståelse av symbolerna y, =, k, x och m men det krävs 

också att man förstår kopplingarna mellan dessa. 

 

 

4.3 Teoriernas användning i denna studie 

Den syn på förståelse som ligger till grund för denna studie är en kombination 

av Talls och Vinners teorier om begreppsbilder och Hiebert och Carpenters 

teorier om kopplingar som bildar nätverk. I studien används dessa som grund 

för att tolka elevers förståelse av linjära funktioners algebraiska och grafiska 

representation. Studien undersöker vilka begreppselement eleverna visar spår av 

när de arbetar med designade uppgifter. En linjär funktions grafiska 

representation beror på fyra aspekter; parametern k, parametern m, 

definitionsmängden och skalan på koordinatsystemets axlar. I studien studeras 

varje enskild aspekt när övriga tre aspekter hålls konstanta. Dessutom kommer 
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spår av kognitiva konflikter att studeras (Tall & Vinner, 1981). Dessa konflikter 

uppstår, i enlighet med Hiebert och Carpenters (1992) ramverk, när ny 

information inte överensstämmer med elevens existerande interna nätverk. 

Kopplingarna i sig är inte i fokus i denna studie, vilket innebär att antalet 

kopplingar och styrkan på kopplingarna inte heller har undersökts. Dock 

används begreppet kopplingar i beskrivningen av studiens resultat för att 

diskutera olika grader av förståelse. 
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5 Syfte och forskningsfrågor 

Studien syftar till att undersöka elevers förståelse av funktioner och deras 

representationer. En avgränsning görs till linjära funktioner och de 

begreppselement elever visar. Mer precist studerades elevers begreppselement av 

grafiska och algebraiska representationer av linjära funktioner. 

 

 

5.1 Forskningsfrågor 

Vilka begreppselement visar eleverna av den grafiska och algebraiska 

representationen av linjära funktioner i relation till: 

1. parametern 𝑘? 

2. parametern m? 

3. definitionsmängden? 

4. en skalförändring av koordinatsystemets axlar? 
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6 Metod  

Studien är en kvalitativ studie där elevernas begreppselement av de fyra aspekter 

(se Avsnitt 2.2.3) som påverkar linjära funktioners grafiska och algebraiska 

representation studerades. Studien har eleverna och uppgiften i fokus och är 

uppdelad i två delstudier. I Delstudie 1 studerades eleverna när de arbetar med 

två designade uppgifter i det dynamiska dataprogrammet GeoGebra. I studien 

användes både en videokamera och ett skärminspelningsprogram för att 

dokumentera elevernas arbete. En vecka efter aktiviteten gjordes en stimulated 

recall-intervju. 

I Delstudie 2 genomfördes en semistrukturerad intervju där eleverna fick svara 

på frågor kring två designade uppgifter. 

Delstudie 1 kopplades till parametrarna k och m för att besvara studiens första 

och andra forskningsfråga. Delstudie 2 kopplades till funktionens 

definitionsmängd för att besvara studiens tredje forskningsfråga. Delar från båda 

studierna användes för att besvara studiens fjärde forskningsfråga som 

behandlade skalan på koordinataxlarna. 

Studiens design kan översiktligt beskrivas med ett flödesschema (Figur 10). 

Figur 10. Översikt över studiens design. 

Elevers förståelse för… 

Parameter k Parameter m Definitionsmängd Skala 

Delstudie 1 Delstudie 2 

Skärminspelning Video Intervju 

Resultat 
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Forskning har visat att när elever arbetar med grafisk representation i skolan får 

de sällan i uppgift att skriva ett funktionsuttryck till en given graf utan ombeds 

oftare skissa en graf till ett givet algebraiskt uttryck (Gagatsis & Shiakalli, 2004). 

Denna studie utgår ifrån den grafiska representationen, den representationsform 

som elever klarar sämst och undviker om det är möjligt (Schwarz, Dreyfus, & 

Bruckheimer, 1990). Graferna kopplas inte heller till praktiska exempel eftersom 

det kan ta elevernas fokus ifrån kopplingen mellan funktionens graf och dess 

algebraiska uttryck (Tall, 1989). 

Det finns ett antal faktorer som påverkat studiens design. Studenterna arbetar i 

Delstudie 1 i par med uppgifterna. Forskning visar att pararbete är gynnsamt vid 

studier av lärande (Roschelle & Teasley, 1994). Det är enklare att spåra 

begreppselement genom dialogerna mellan eleverna än när de arbetar enskilt. 

Uppgifterna presenteras och utförs på datorer, det gynnar elevernas lärande av 

funktioner (t.ex. Oldknow, Taylor & Tetlow, 2010). Studien fokuseras inte på 

elevernas inlärningsprocess men datorerna gav möjlighet att träna kopplingen 

mellan grafisk och algebraisk representation på ett sätt som inte skulle vara 

möjligt med papper och penna eftersom eleverna fick en direkt grafisk 

återkoppling från datorn på sin inmatade funktion. 

I Delstudie 2 arbetar inte eleverna på egen hand med någon uppgift, därför kan 

inte elevernas begreppselement spåras i arbetsprocessen utan spåren framträder 

under intervjuer som genomfördes enskilt med eleverna. 

I studien undersöktes gymnasieelevers begreppselement av de fyra aspekter som 

påverkar den grafiska representationen av linjära funktioner; parametern 𝑘, 

parametern m, definitionsmängd och skala. I varje delmoment hölls tre aspekter 

konstanta och en aspekt varierades (Tabell 4). 

Tabell 4 
Konstanta och varierade aspekter för studiens olika uppgifter 
 

Uppgift/Aspekt Parametern 𝑘 Parametern m Definitions- 

mängd 

 

Skalan Delstudie 

A  Varieras Konstant Konstant Konstant 1 

B  Konstant Varieras Konstant Konstant 1 

D  Konstant Konstant Varieras Konstant 2 

C och E Konstant Konstant Konstant Varieras 1 och 2 
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En diagnos inledde Delstudie 1 för att undersöka elevernas förkunskaper om 

parametrarna 𝑘 och m. Under studien samlades också elevernas skriftliga 

slutsatser in. Detta för att eleverna skulle ha ett behov av att formulera och 

strukturera sina tankar. 

Att videofilma eleverna under deras arbete valdes med tanke på att metoden gav 

goda förutsättningar att upptäcka spår av begreppselement och för att samla in 

många detaljer samtidigt. Det gav också möjlighet att studera elevernas arbete 

under aktiviteten noga om och om igen. Under elevernas arbetade med 

uppgifterna ställde forskaren inga frågor. Kommentarer av praktisk karaktär om 

GeoGebra som exempelvis ”ni behöver skriva komma istället för punkt” 

förekom under elevernas arbete och det förekom även framåtsyftande 

kommentarer som ”försök med någon linje till”. 

Det genomfördes också en stimulated recall-intervju. Intervjuerna gav utökade 

möjligheter till fördjupad kunskap om elevernas begreppselement genom riktade 

frågor vid oklarheter om tolkning. Delstudie 2 bestod av en intervju där det 

kontinuerligt fanns möjlighet till fördjupande frågor, varför stimulated recall-

intervju bedömdes överflödig. 

 

 

6.1 Uppgifternas konstruktion 

Variation av parametrar kan användas för att undersöka linjära funktioner. 

Drijvers (2003) beskriver parametern som en extra variabel eller en ändrande 

konstant. Det kan verka paradoxalt att använda uttrycken ”extra variabel” eller 

”ändrande konstant”, en konstant ändrar ju inte värde. Det gäller dock enbart för 

en specifik funktion. När man som i denna studie generaliserar och diskuterar 

familjer av funktioner kan alltså även konstanten ändras/varieras, därav uttrycken 

ovan. 

Genom att manipulera parametrarna i uttrycket 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 kan man åstadkomma 

generaliseringar på vad Drijvers kallar en högre nivå.  

Variation of the parameter value acts at a higher level than variation of an 

‘ordinary’ variable does; it affects the complete formula, the complete equation, 

and that also stimulates the object view of formulas and expressions (Drijvers, 

2003, s. 61).  
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Drijvers (2003) talar om att generalisera på olika nivåer. På den första nivån 

undersöks enskilda räta linjer och på den andra nivån undersöks familjer av räta 

linjer. 

Exempel: 𝑦 = 5𝑥 + 3. Om båda parametrarna 𝑘 och 𝑚 är konstanter erhålls olika 

värden på 𝑦, dessa värden bildar i sin grafiska form en rät linje (nivå 1). 

Exempel: 𝑦 = 𝑘𝑥 + 3. Om parametern 𝑚 hålls konstant och parametern 𝑘 antar 

olika värden erhålls olika uttryck för 𝑦, uttrycken bildar i sin grafiska form en 

familj av räta linjer. (nivå 2). 

Detta kan åskådliggöras med grafiska illustrationer för de olika nivåerna av 

abstraktion av 𝑘-parametern. Parametern 𝑚 sätts till noll (Figur 11). 

 

 

 

Ett motsvarande exempel för m-parametern visar hur den grafiska 

representationen skiljer sig när 𝑚 hålls konstant respektive alterneras, i båda fallen 

hålls parametern 𝑘 konstant till 2 (Figur 12). 

Figur 11. T.v. en funktion (nivå 1), t.h. en familj av funktioner (nivå 2). 

Exempel med olika parameter k-värden  
𝑦 = 𝑘𝑥  (nivå 2) 

Exempel med konstant parameter 𝑘 = 2 

𝑦 = 2𝑥   (nivå 1) 
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Riktningskoefficienten 𝑘 likställs ofta med begreppet lutning. Det är som 

beskrivits i forskningsöversikten ett komplicerat begrepp för många elever. I ett 

homogent koordinatsystem sammanfaller k-värdet med den visuella lutningen 

man ser i diagrammet. I ett inhomogent koordinatsystem däremot beror den 

visuella lutningen både på k-värdet och på skalan på axlarna. 

Zaslavky et al. (2002) ser behov av nya begrepp och inför begreppen visuell 

lutning (den lutning man ser) och analytisk lutning (k-värdet). Begreppen ger fler 

möjligheter att analysera elevers förståelse kring detta. Zaslavsky et al. menar att 

olika syn på begreppet lutning kan påverka förståelsen av vad som händer vid en 

förändring av skalan. Ser man lutning som visuell, upplevs k-värdet variera vid 

en förändring av skala och ser man lutning analytiskt upplevs inte att k-värdet 

ändras vid en förändring av skala (Zaslavsky et al., 2002). I det analytiska 

perspektivet kan lutning beräknas genom derivata, ändringskvot eller k-värde. 

Det visuella perspektivet utgår alltid ifrån grafen. Den visuella lutningen beräknas 

genom tan 𝛼 (där 𝛼 är vinkeln mellan aktuell funktions representation och x-

axeln) eller genom kvoten av segmentlängder i grafen. I Tabell 5 visas Zaslavsky 

et al.s olika perspektiv och uppfattningar om lutning. 

  

Figur 12. T.v. en funktion (nivå 1), t.h. en familj av funktioner (nivå 2). 

Exempel med konstant parameter 𝑚  

𝑘 = 2   𝑚 = 3  
𝑦 = 2𝑥 + 3 (nivå 1)  

  

Exempel med olika parameter m-värden 
 𝑦 = 2𝑥 + 𝑚 (nivå 2) 
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Tabell 5 

Analytiskt och visuellt perspektiv enligt Zaslavsky et al. (2002) 

 

Analytiskt perspektiv 

 

 

Visuellt perspektiv 

 

Lutning är en egenskap hos funktionen. 

 

 

Lutning är en egenskap hos grafen. 

 

Lutning ändras inte vid en förändring av 

skalan. 

 

Lutning varierar vid en förändring av skalan, 

olika linjer som representerar samma linjära 

funktion kan ha olika lutning. 

 

 

Lutning beräknas genom: 

Derivata 

Ändringskvot 

Koefficient. 

 

 

Lutning beräknas genom: 

tan α 

Kvoten av segmentlängder. 

 

Uppgifterna i studien bygger på variation av de fyra aspekter som undersöks i 

studien (se Tabell 4). I alla uppgifter hölls tre aspekter konstanta och en fjärde 

varierades. Det ökade möjligheterna att se spåren av elevernas begreppselement 

eftersom den sökta aspekten renodlades från övriga aspekter. I Uppgift A och B 

varieras parametrarna 𝑘 och 𝑚 i uttrycket 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚.  

Uppgift A (Figur 13 t.h.) bygger på variation av parametern 𝑘. Under 

litteraturstudierna hittades Magidsons (1992) bild som hon kallar ”the Starburst”. 

Bilden visar en grupp av funktioner som överensstämmer med önskemålet att 

variera en parameter, vilket ger möjligheter till generaliseringar (Drijvers, 2003). 

Efter en pilotstudie förändrades antalet linjer från Madisons bild till vänster 

(Figur 13 t.v.) till bilden till höger i samma figur (Figur 13 t.h.). Anledningen till 

bytet var att det med många linjer blev svårt för eleverna både att avläsa enskilda 

linjer och att orka bearbeta alla linjerna. Motsvarande förändring av antalet linjer 

gjordes även på Uppgift B. 

Eleverna fick följande mönster (Figur 13 t.h.) på ett uppgiftspapper och 

uppmanades återskapa mönstret på dataskärmen genom att skriva in funktioner 

av typen 𝑦 = 𝑘𝑥 i Geogebras inmatningsfält men med olika tal i stället för 𝑘. 
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De ombads även att skriftligt formulera hur värdet på k påverkar linjernas 

placering. Hela uppgiften finns som Bilaga 2. 

 

 

Uppgift B designades efter samma princip som Uppgift A men med variation av 

parametern m. Eleverna uppmanades att återskapa mönstret på dataskärmen 

genom att skriva in funktioner av typen 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 i Geogebras inmatningsfält 

men med olika tal istället för både 𝑘 och 𝑚 (Figur 14). Hela uppgiften finns som 

Bilaga 3. Beräknad tidsåtgång för Uppgift A och B tillsammans var ca 60 min. 

 

 
 

 

I Uppgift C var syftet att undersöka elevernas begreppselement av hur den 

algebraiska och grafiska representationen förändras vid en förändring av skalan 

på x-axeln. För att den visuella lutningens förändring skulle bli olika stor 

beroende på värdet på linjernas lutning, användes stjärnmönstret även här men 

med centrum i punkten (0, 3) för att använda ett m-värde skilt från noll (Figur 

15). 

Figur 13. T.v. bilden som användes i pilotstudien, t.h. Uppgift A från studien. 

Figur 14. Uppgift B. 
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Eleverna tillfrågades vad som händer med linjerna och deras 𝑘- och 𝑚-värden om 

skalan på x-axeln ändras. Frågan formulerades: 

Om man ändrar på skalan på 𝑥-axeln, förändras bilden då och vad händer med 

linjernas respektive 𝑘- och 𝑚-värden? 

För att säkerhetsställa att eleverna förstod hur skalan skulle ändras fick de 

följande information skriven på ett lösblad (se Bilaga 4) samtidigt som forskaren 

förklarade hur skalan skulle ändras. 

Om jag ändrar x-axeln så att det blir längre avstånd mellan varje enhet (y-axeln 

ändras inte). Först så här: 

 

1     2     3     4     5     6     7      8 

 

Sen så här:  

 

1          2          3          4          5          6 

Besvara följande frågor med egna ord och rita en skiss:  

Hur påverkas bilden av stjärnan? Hur påverkas funktionernas 𝑘-värden?  

Hur påverkas funktionernas 𝑚-värde? 

I Uppgift D varierades aspekten definitionsmängd. Det bedömdes för komplicerat 

att designa en uppgift där elevernas begreppselement av definitionsmängd kunde 

spåras genom att arbeta med uppgifter i GeoGebra som i tidigare uppgifter utan 

att eleverna hade viss vana av programmet. Tiden till förfogande med eleverna 

var för kort för längre aktiviteter. Eleverna fick därför istället se tre bilder (Figur 

16) på ett uppgiftspapper. Uppgifterna innehåller funktioner med olika 

definitionsmängd och bedömdes ge möjlighet att se spår av elevers 

begreppselement av definitionsmängd. Hela uppgiften finns i Bilaga 5. 

Figur 15. Uppgift C. 
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Frågan som ställdes till eleverna var formulerad: 

Man kan med hjälp av dataprogrammet GeoGebra rita upp funktioner på datorn. 

Alla grafer nedan visar en bild av funktionen y = 2x. Ändå ser de olika ut. Hur 

kan man förklara skillnaderna mellan dem? 

 

I Uppgift E kopplades förändringen av skalan till funktionens definitionsmängd, 

Eleverna ombads förklara hur det kan vara så att Anna och Pelle har skrivit in 

samma funktion 𝑦 = 2𝑥 men att bilderna ändå ser olika ut (Figur 17). Axlarna 

saknar gradering och rutnät för det bedömdes kunna leda elevernas tankar direkt 

till x-axeln. Uppgiften finns i Bilaga 5. 

 

 

 

 

6.2 Urval av deltagare 

Totalt deltog 6 elever (3 par) i Delstudie 1 och 8 elever i Delstudie 2. Ett 

bekvämlighetsurval har gjorts från elever som läser matematik 2b på en 

gymnasieskola i en mindre kommun i Mellansverige. Forskaren informerade först 

berörda lärare muntligt och skriftligt. Forskaren besökte sedan elevgrupper, olika 

för Delstudie 1 och Delstudie 2, informerade om studien och delade ut skriftlig 

Figur 16. Uppgift D. 

Figur 17. Uppgift E. 
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information till eleverna. Eleverna fick betänketid och forskaren besökte 

grupperna igen och frågade varje enskild elev om deltagande. 

De deltagande eleverna skrev på en samtyckesblankett där det fanns information 

om att studien var frivillig och att de när de ville kunde välja att avbryta sitt 

deltagande i studien. De var alla minst 17 år och behövde inte målsmans 

medgivande. Eleverna har i texten fått fiktiva namn, namnvalen överensstämmer 

med elevernas kön men speglar inte deras etniska bakgrund. Studiens resultat är 

inte kopplat till varken kön eller etnisk bakgrund. 

Vid en förfrågan hur vana de var att samarbeta uppgav paren i studie 1 följande: 

Par 1: Alma och Lisa, gick i samma klass, uppgav att de ofta samarbetade. 

Par 2: Johanna och Filip, eleverna gick i samma klass, de valde enskilt att 

vara med i undersökningen och accepterade att samarbeta, men 

uppgav att de inte brukade samarbeta så ofta. 

 

Par 3: Hanna och Maria, gick i samma klass, uppgav att de ofta 

samarbetade. 

 

 

6.3 Diagnos 

För att undersöka elevernas förkunskaper om linjära funktioner gjordes en kort 

skriftlig diagnos (se Bilaga 1). Syftet med dessa uppgifter var att undersöka 

elevernas förkunskaper om hur ändrade värden på parametrarna 𝑘 och 𝑚 i 

uttrycket 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 påverkar den grafiska representationen av en linjär funktion. 

Eleverna genomförde diagnosen enskilt. 

Genom resultatet på diagnosen fanns det möjlighet att förutse hur eleverna skulle 

klara Uppgift A och B. Alma (Par 1) och Hanna (Par 3) visade i diagnosen att de 

kunde bestämma k- och m-värde på alla uppgifterna medan Filip och Johanna 

(Par 2) inte besvarade någon av uppgifterna korrekt. Lisa (Par 1) och Maria (Par 

3) besvarade inte heller någon av uppgifterna korrekt. Eftersom Alma och Hanna 

kunde bestämma båda parametrarna från en given graf samt rita in en linje med 

givna k- och m-värden i ett koordinatsystem antogs de förstå sambanden mellan 

den algebraiska och grafiska representationen och antogs därför klara aktiviteten 

utan större problem. Lisa och Maria förväntades få stöd av sina parkamrater så 

att Par 1 och Par 3 skulle klara uppgiften. Man kunde förutse att Filip och 
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Johanna skulle få svårt med arbetet med uppgifterna eftersom ingen av dem 

visade tidigare kunskaper om parametrarnas påverkan av linjära funktioners 

grafiska representation. 

 

6.4 Aktiviteterna 

Eleverna hade cirka en timme till förfogande att arbeta med Uppgift A och B. 

För att underlätta för eleverna kunde de själva påverka när aktiviteterna skulle 

äga rum. De fick välja om de ville göra inspelningarna på ordinarie 

matematiklektioner eller på schemalagd så kallad allmän studietid där de kunde 

välja att arbeta med det skolarbete de behövde. De kunde också välja annan 

schemafri tid för aktiviteterna. Par 1 valde att komma efter lärarens genomgång 

på ordinarie lektionstid. Par 2 valde att komma på ordinarie lektionstid i 

matematik och Par 3 valde att komma på schemalagd allmän studietid. Forskaren 

bad om elevernas mobilnummer för att kunna påminna om träffarna samt 

meddela praktiska detaljer som exempelvis lokal. Av eleverna i Delstudie 2 valde 

två av eleverna annan schemafri tid. Övriga valde att komma på lektionstid. Alla 

inspelningarna är gjorda i ett grupprum på elevernas skola för att få en avslappnad 

och lugn miljö. 

När elevparen påbörjade arbetet med uppgifterna var GeoGebra programmet 

öppnat och inställt på lämpligt sätt. Eleverna hade ingen tidigare erfarenhet av 

arbete med GeoGebra. Eleverna uppmanades att samtala under arbetet för att 

deras resonemang skulle kunna följas, de uppmanades också att peka på skärmen 

med muspekaren samt på pappret med en penna för att underlätta 

transkriberingen. Skärminspelningsprogrammet markerade även datormusens 

rörelser. Under elevernas arbete i Delstudie 1 spelades elevernas arbete in snett 

bakifrån/uppifrån för att synliggöra deras pekningar på skärmen samt på sitt 

uppgiftspapper. Filmkameran placerades på ett stativ bakom eleverna. Det var 

viktigt att uppgiftspappret låg synligt mellan dem för att det skulle kunna ses på 

filmen, eleverna informerades om detta. Inspelningen gjordes i HD kvalitet på 

filmkamerans interna hårddisk. Händelserna på skärmen samt ljudupptagning 

gjordes med gratisprogrammet BB Flashback screen recorder från Blueberry. I 

Delstudie 2 spelades endast elevernas händer och uppgiftspappret in. 

En vecka efter aktiviteten med uppgifterna i Delstudie 1 gjordes en stimulated 

recall-intervju med elevparen. Syftet med intervjun var att kunna få fördjupande 

förklaringar till händelser som forskaren upplevde svårtolkade. Forskaren hade i 
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förväg valt ut filmsekvenser som elevparen och forskaren såg tillsammans. För 

att ge tid för tolkning och transkribering genomfördes stimulated recall-intervjun 

en vecka efter aktiviteten. De utvalda filmsekvenserna innehöll moment där 

forskaren efterfrågade fördjupade förklaringar till händelser på filmen. Eleverna 

informerades innan intervjun startade muntligt om intervjuns upplägg samt dess 

syfte. Det poängterades att det inte var så att eleven tänkt fel utan att syftet var 

att få en fördjupad förklaring av deras tankar. Filmen startades ett par minuter 

innan den valda sekvensen för att eleverna skulle ges möjlighet att komma in i 

sammanhanget och minnas bättre. Eleverna kunde se sekvensen fler än en gång 

om de önskade. När filmsekvensen visats inledde forskaren med frågan: minns 

ni hur ni tänkte här? Sedan följdes frågan upp på lämpligt sätt beroende på 

elevernas svar. Att frågan var ställd till båda deltagarna kunde ibland vara 

missvisande eftersom det i den aktuella sekvensen bara var en deltagares tankar 

som diskuterades. Detta gjordes för att en deltagare skulle kunna känna sig 

mindre utpekad. De sekvenser som togs upp var fördelade så att båda deltagarna 

i paren var i fokus vid något/några tillfällen. Dock var paren ofta olika aktiva 

under inspelningen och detta påverkade också filmsekvensernas innehåll och 

fokus på intervjun. Intervjun avslutades med Uppgift C. Tidsåtgången för 

intervjun samt Uppgift C var cirka en timme. 

Vid Delstudie 2, som tog eleverna kortare tid att genomföra, endast 10–15 

minuter, intervjuades de enskilt för att spåra deras begreppselement av linjära 

funktioner i relation till definitionsmängd och skalförändring. 

 

 

6.5 Dataanalys 

Urvalet av videosekvenser som gett datamaterial till analysen har gjorts enligt 

följande: Både arbetet under aktiviteten och stimulated recall-intervjun 

grovtranskriberades inledningsvis med avseende på tal, pekningar på 

uppgiftspappret och på dataskärmen samt elevernas skrivande på tangentbord 

och uppgiftspapper. Både kamerainspelningarna och skärminspelningarna 

användes vid transkriptionen. Följande transkriberingsbeteckningar har använts: 

(( )) Forskarens kommentarer till synliga händelser 

(.) Paus 

(s) Ohörbart tal 

Forskarens kommentarer markeras med F: i transkripten 
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Två datorer har använts vid transkriberingen; en för att visa omväxlande video- 

eller skärminspelning beroende på fokus, en för att skriva ner transkriberingen i 

ett Worddokument. Transkripten lästes igenom noggrant och filmerna sågs ett 

flertal gånger för att skapa förtrogenhet med materialet. 

I Delstudie 1 gjorde eleverna aktiva handlingar med syfte att lösa en uppgift. 

Eleverna kunde exempelvis skriva in en funktion i algebrafönstret. Innan de 

aktiva handlingarna kunde man se olika spår av elevernas begreppselement. 

Spåren kunde vara någon muntlig kommentar, en beräkning av  
∆𝑦

∆𝑥
, eller räkning 

av rutor på uppgiftspappret. De sekvenser som innehöll spår valdes ut som 

dataunderlag för analysen. Filmerna i Delstudie 2 analyserades på liknande sätt 

som i studie 1 men i denna studie gör eleverna inga aktiva handlingar utan spåren 

av elevernas begreppselement framträdde i elevernas kommentarer under 

intervjun. Transkriberingen av de utvalda sekvenserna kontrollerades och 

förfinades i ett andra steg för att kunna användas direkt i uppsatsen. 

Filmerna har studerats med stor noggrannhet. Om spåren bedömts som otydliga 

har transkriberingarna diskuterats i forskargruppen för att minska risken för 

felaktiga bedömningar. Då de utvalda sekvenserna inte varit ohanterligt många 

har alla presenterats i texten, ofta som direkta citat för att verifiera 

kategoriseringen. 

I ett första steg i resultatet beskrivs de delar av datamaterialet som visar spår av 

begreppselement, de stärks av excerpt från transkriberingen. De funna 

begreppselementen skrivs sedan ner i matematiska termer. Exempelvis ”lutar 

neråt” beskrivs med ”negativ lutning”. Vilka ord eleverna använt ordagrant kan 

ses i transkripten. 

Spåren av elevernas begreppselement i Uppgift A och B, visade sig vid olika 

tidpunkter i elevernas arbete. I elevernas arbetsprocess kunde man på samma sätt 

som man kunde se spår av elevernas begreppsbilder även se spår av kognitiva 

konflikter i elevernas arbete. Konflikterna uppstod när datorns återkoppling inte 

överensstämde med vad eleven förutsett, men också när eleverna trodde sig 

kunna lösa en uppgift men det visade sig omöjligt för att de saknade den 

information de trodde sig behöva. Det uppstod inte alltid någon kognitiv konflikt 

under processen, beroende på om de begreppselement eleverna använde var 

logiskt motsägelsefria eller inte. Begreppselementen delades upp i två kategorier. 
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1. Begreppselement eleven provade initialt. 

2. Begreppselement eleven provade efter en motsättning mellan 

tidigare begreppselement och återkopplingen från datorn eller 

uppgiftspappret. 

Dessa två kategorier delas i sin tur upp i två underkategorier.  

a. Framgångsrika (leder till en lösning av uppgiften) 

b. Inte framgångsrika (leder inte till en lösning av uppgiften) 

I Uppgift C, D och E arbetar eleverna inte aktivt med uppgifterna och fick ingen 

återkoppling på sina begreppselement. Därför analyseras endast de 

begreppselement eleverna visat spår av vid intervjuerna. 

Det insamlade datamaterialet kring elevers begreppselement av hur en 

skaländring förändrar den grafiska representationen kommer från både Delstudie 

1 och Delstudie 2. 

 

 

6.6 Hantering av datamaterialet och etiska överväganden 

Innan analysarbete påbörjades, avidentifierades allt datamaterial. Under tiden 

studien skrevs fram fanns filmerna på en arbetsdator skyddad med lösenord som 

endast forskaren hade tillgång till. Filmerna kopierades till ett USB-minne som 

säkerhetskopia. 

Eftersom elever videofilmats har en forskningsetisk kommitté granskat projektet 

innan studien startades, kommittén har bedömt att projektet inte behövde 

etikprövas. Personuppgifterna i datamaterialet har kodats innan databearbetning 

och analys. Skolan och enskilda individer är inte namngivna och kommer inte att 

kunna spåras i materialet. 

Allt datamaterial kommer att behandlas och förvaras enligt gällande regler så att 

inga obehöriga kan ta del av det. Om materialet i framtiden ska användas för 

fortsatta studier krävs ny etikbedömning. 

Forskaren har efter studien gett alla elever tid att ställa frågor och få förklaringar 

kring uppgifterna i studien. Risken för att någon av deltagarna i studien ska 

uppleva obehag vid studiens genomförande eller vid publicering av resultatet 

bedöms som små. 
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7 Resultat 

Inledningsvis vill jag påminna läsaren om forskningsfrågorna samt även 

tydliggöra hur de är kopplade till respektive uppgifter A-E. Resultatet av studien 

är uppdelat i fyra delar kopplade till de fyra forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågor: 

Vilka begreppselement visar eleverna av den grafiska och algebraiska 

representationen av linjära funktioner i relation till: 

1. parametern 𝑘? (Uppgift A) 

2. parametern m? (Uppgift B) 

3. definitionsmängden? (Uppgift D) 

4. en skalförändring av koordinatsystemets axlar? (Uppgift C och E) 

 

 

7.1 Begreppselement i relation till parametern k 

Eleverna i Delstudie 1 arbetade som tidigare beskrivits inledningsvis med Uppgift 

A. Uppgiften var att återskapa ett mönster av en stjärna från sitt uppgiftspapper 

till dataskärmen genom att skriva in olika linjära funktioner av typen y = kx i 

algebrafönstret i GeoGebra. De begreppselement eleverna visade spår av under 

sitt arbete delades upp i begreppselement som eleven visar initialt och 

begreppselement som eleven visar efter en kognitiv konflikt. De delas även upp 

i framgångsrika och inte framgångsrika. Framgångsrika begreppselement hjälper 

eleven att lösa uppgiften men de behöver inte vara matematiskt korrekta. Bland 

de initiala och framgångsrika begreppselementen hittas trappstegsmetoden och 

beräkning av k-värdet med ändringskvot. Begreppselementet att ökningen av 

parametern k är lika när vinkeln mellan linjerna är lika är delvis framgångsrikt och 

delvis inte, det beror på värdet av k. För en sammanfattning av elevernas 

begreppselement se Tabell 6. En mer detaljerad beskrivning följer efter tabellen, 

begreppselementen är kursiverade i texten. 
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Tabell 6 
Sammanställning av visade begreppselement av parametern k 

 

Par 1:s arbete inleds med att Elin föreslår att om punkten (1,4) finns på linjen kan 

man skriva 4y = x, vilket ger y=0,25x. 

Elin får dock inte möjlighet att skriva in den eftersom Alma har en annan idé, 

nämligen att y = 4x som hon väljer att skriva istället. Maria skrev inledningsvis in 

funktionen y = x, när linjen blev synlig på skärmen kommenterade hon ”fick vi 

hela den?” Marias reaktion tolkades som ett begreppselement att linjen utgår ifrån 

origo. (Detta begreppselement är inte kopplat till parametern k men tas upp här 

eftersom det uppstod i elevernas arbete med Uppgift A). Vid den efterföljande 

stimulated recall-intervjun beskrev Maria hur återkopplingen från datorn fått 

henne att förändra sitt begreppselement till linjen skär genom origo. 

Maria:  ja, vi hade inte förväntat oss det innan, men sen när vi såg det så 

var det självklart när vi liksom hade fått den 

1. Begreppselement som eleven visar initialt  2 Begreppselement som eleven visar efter 

en kognitiv konflikt med tidigare 

begreppsbilder och återkopplingen från 

datorn eller uppgiftspappret 

a. Framgångsrikt       b. Inte framgångsrikt a. Framgångsrikt           b. Inte framgångsrikt 

Trappstegsmetoden, 
ett steg åt höger och k 
steg upp.  

 

Om punkten (1,4) 

finns på linjen kan 

man skriva 4y = x 

vilket ger y = 0,25x. 

 

k-värdet ökar med 
lika mycket p.g.a. 
att vinkeln mellan 
linjerna är lika 
(gäller i detta fall 
för de linjer 
eleverna prövar i 
intervallet  
0≤ k ≤ 1). 

k-värdets ökning blir 
mer och mer enligt 
något system för 
varje linje (gäller för 
de linjer eleverna 
prövar i intervallet  
k > 1). 
 

k-värdet kan beräknas 
genom 

ändringskvoten 
∆𝑦

∆𝑥
 

Ökningen av k är lika 
när vinkeln mellan 
linjerna är lika. 
 

  

 
Linjer med negativ 
lutning har negativa 
k-värden. 
 

   

k-värdet kan 
bestämmas med ett 
steg åt vänster och k 
steg upp om det är ett 
negativt k-värde (en 
variant av trappstegs-
metoden). 
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De begreppselement som beskrivs fortsättningsvis har anknytning till parametern 

k. Eleverna visar begreppselement om två sätt att bestämma k-värdet, både 

genom att gå ett steg åt höger och k steg upp (trappstegsmetoden) och genom att beräkna 
∆𝑦

∆𝑥
 (ändringskvot). 

Alma:  men om man tänker här (.) att det lutar, går man ett åt höger så 

måste man gå en, två, tre, fyra uppåt för att det ska komma emot 

linjen 

Hanna: fyra tre blir det inte fyra delat med tre då? 

Att enbart ha begreppselementet av trappstegsmetoden gör det stundtals svårt 

med avläsning av värden: 

Lisa:  ((pekar på pappret på funktionen y = 3/4x)), jag bara kollar, 0,8 

---- 

Lisa:  vad kan det va istället då? (s) 0,7 kanske, eller? 

---- 

Alma:  nej ((raderar funktionen y = 0,7x)) 

Lisa:  ta mer ta, 9 då, 0,9 

En variant av trappstegsmetoden som begreppselement visar Alma, efter 

genomförandet av Uppgift A, när hon skriftligt skulle förklara hur k-värdet 

påverkar linjens placering i en graf: 

Man hoppar ett steg åt höger eller vänster beroende på positiva tal, sen ser man 

hur många steg det tar innan det skär linjen. 

Detta tolkas som ett begreppselement att k-värdet kan bestämmas med ett steg åt 

vänster och k steg upp om det är ett negativt k-värde (en variant av trappstegs-metoden). När 

eleverna ska hantera de grafiska representationerna av funktioner med negativa 

k-värden visar de varianter på begreppselement att linjer med negativ lutning har 

negativa k-värden: 

Alma:  det blir samma sak här också fast det blir minus. 

Johanna:  vi kan ta de negativa på den här sidan, ((pekar på linjen y =- 0,25x 

i fjärde kvadranten)) så räkna ut k-värde här det blir säkert 

samma fast det blir minus framför. 

Ett begreppselement hos Johanna som gör uppgiften komplicerad för Par 2 är 

begreppselementet att ökningen av k är lika om vinkeln mellan linjerna är lika. Detta 

begreppselement är framgångsrikt för eleverna för de linjer de prövar i intervallet 

0 ≤  k  ≤  1.  
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Johanna markerar mellanrummen mellan linjerna i första kvadranten på 

uppgiftspappret med sin penna. Eftersom hon markerar mellanrummet med 

bågar är det rimligt att anta att det är vinkeln mellan linjerna hon fokuserar på. 

Johanna:  då borde man ju få samma, samma på alla, det är lika stort 

överallt ((pekar på mellanrummen mellan linjerna i första 

kvadranten)) här, här, här, här 

Filip:  det borde det va 

Johanna:  ((lägger ner pennan och visar med handen snett uppåt)) det går 

ju upp med en fjärdedel från senaste 

Johanna: också blir det olika på dom här ((pekar svepande över linjerna 

med k>1)) 

 

Johanna visar här att hon tror att det blir olika för linjer med k > 1, ändå fortsätter 

hon med sin metod även för dessa linjer. Dock reagerar hon på återkopplingen 

från datorns bildskärm när de kommit till funktionen y = 1,5x (Figur 18). 

 

 

Johanna: oh shit, vad smalt det blev (.) nu, nu kan inte det stämma (.) för 

det här stället är inte så smalt, titta ((pekar på skärmen på 

mellanrummet mellan y = 1,25x och y = 1,5x)) titta ((pekar på 

skärmen)) 

Johanna fortsätter arbeta för att hitta något system där ökningen mellan k-värdena 

ökar mellan varje linje. Hon förklarade under stimulated recall-intervjun hur hon 

tänkt. 

Johanna:  vi kunde inte köra lika samma varje gång så vi lade på mer och 

mer för varje gång och då lade vi på kanske 30 mer och mer för 

varje gång. Till slut lade vi på 110 

---- 

F: hur menar du här då om man ska ta ett exempel? 

Figur 18. Par 2:s bild när de skrivit in funktionen 𝑦 = 1,5𝑥. 
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Johanna:  då var det kanske 0,25 där, 0,50 där och 0,80 där ((pekar på 

mellanrummen mellan funktionerna y = x och y = 4/3x, y = 4/3 

x och y = 2x respektive y = 2x och y = 4x)) 

F:  alltså det blir en större ökning? 

Johanna: ja 

Johanna och Filip visar inget framgångsrikt begreppselement som gäller för linjer 

k > 1 utan får till slut avbryta uppgiften utan att slutföra den. 

 

 

7.1.1 Begreppselement före och efter en kognitiv konflikt 

Elevernas process under arbetet är också av intresse att studera. Vissa av 

elevernas begreppselement visade sig initialt och vissa blev synliga först efter en 

kognitiv konflikt. Kognitiva konflikter uppstod exempelvis mellan elevernas 

tolkning av uppgiftspappret och datorns återkoppling eller mellan elevernas 

tolkning av uppgiften och deras tidigare begreppselement. Fokus här i texten 

ligger på de kognitiva konflikterna och begreppselementen precis före och efter 

dem. 

Par 1 arbetade med samma begreppselement hela tiden, nämligen 

trappstegsmetoden. De löste alla funktioner med den metoden och det syntes 

inga spår av kognitiva konflikter i arbetet. Paret avslutade arbetet efter ca 20 min. 

Par 2 visade inledningsvis spår av ett begreppselement att ökningen av k är lika 

när avstånden mellan linjerna är lika. Detta stämde inledningsvis men eleverna 

visade spår av en kognitiv konflikt när de arbetade med linjer där k > 1 eftersom 

återkopplingen från datorskärmen inte överensstämde med bilden på 

uppgiftspappret. Eleverna visade begreppselement om att det fanns ett mönster 

för k -värdets ökning för linjer med k > 1 men de lyckades inte hitta det och 

avbröt uppgiften (eleverna arbetade här endast med positiva k-värden). Figur 19 

beskriver begreppselementet före och efter den kognitiva konflikten, samt 

beskriver den kognitiva konflikten. Paret avbröt arbetet efter ca 45 minuter. 
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Figur 19. Arbetsprocess Par 2. 

 

Hos Par 3 uppstod en kognitiv konflikt när Maria blev förvånad att ”linjen går 

genom hela”, hennes begreppselement att linjen utgår från origo förändras efter 

återkopplingen från dataskärmen till att linjen går genom origo. Figur 20 beskriver 

begreppselementet före och efter den kognitiva konflikten, samt beskriver den 

kognitiva konflikten. I övrigt syntes inga spår av kognitiva konflikter under deras 

arbete. Par 3 avslutade arbetet efter ca 10 min. 

 

Figur 20. Arbetsprocess Par 3. 

 

7.2 Resultat av elevernas begreppselement i relation till parametern m 

Eleverna i Delstudie 1 fortsatte omedelbart efter Uppgift A att arbeta med 

Uppgift B. Uppgiften var att återskapa ett mönster från sitt uppgiftspapper till 

dataskärmen genom att skriva in olika linjära funktioner på formen y = kx + m i 

Ökningen av k är 
lika när avstånden 
mellan linjerna är 

lika. 

Ökningen av k är 
lika när avstånden 
mellan linjerna är 

lika gäller när 𝑘 ≤ 1, 
när k har andra 
värden följer 
ökningen ett 

mönster. 

Kognitiv konflikt mellan 
uppgiftspappret och 
återkopplingen från 

bildskärmen för 𝑘 > 1. 

En funktions 
grafiska 

representation utgår 
från origo. 

En funktions 
grafiska 

representation skär 
genom origo. 

Kognitiv konflikt mellan 
uppgiftspappret och 
återkopplingen från 

bildskärmen. 
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algebrafönstret i GeoGebra. De begreppselement eleverna visade spår av under 

sitt arbete delades upp i begreppselement som eleven visar initialt och begrepp 

som visas efter en kognitiv konflikt. De delas även upp i framgångsrika och inte 

framgångsrika. Bland de initiala och framgångsrika begreppselementen återfanns 

att m -värdet kan avläsas vid linjens skärningspunkt med y-axeln. Ett begreppselement 

som inte är framgångsrikt och som eleven visar efter en kognitiv konflikt är att 

om m-värdet sänks flyttas linjen till höger på x-axeln. Begreppselementet är korrekt 

matematiskt men det hjälper inte eleverna att lösa uppgiften, varför det bedöms 

som inte framgångsrikt. Begreppselementet att m-värdet är startvärdet är inte 

framgångsrikt för de linjer som saknar synlig skärningspunkt med y-axeln. Det 

finns också begreppselement som kopplar m-värdet till linjens skärningspunkt 

med x-axeln, m-värdet är skärningspunkten med x-axeln. För en sammanfattning av 

elevernas begreppselement se Tabell 7. En mer detaljerad beskrivning följer efter 

tabellen, begreppselementen är kursiverade i texten. 
 

Tabell 7 
Sammanfattning av visade begreppselement av parametern m 

 

1. Begreppselement som eleven visar initialt  2. Begreppselement som eleven visar efter 

en kognitiv konflikt med tidigare 

begreppsbilder och återkopplingen från 

datorn eller uppgiftspappret. 

a. Framgångsrikt       b. Inte framgångsrikt a. Framgångsrikt           b. Inte framgångsrikt 

m-värdet kan avläsas 
där linjen skär  
y-axeln. 

 

m-värdet är 
startvärdet.  
 

m-värdet kan 
räknas ut med hjälp 
av skärningen med 
x-axeln och en 
formel. 
formeln påverkas 
av lutningen.  
 

m-värdet är 
skärningspunkten 
med x-axeln. 
 

Den grafiska 
representationen av 
en funktion med m-
värde skär inte origo. 

Startvärdet är där 
linjen startar längst till 
vänster. 

Om linjerna är 
parallella kan man 
utifrån avståndet 
mellan linjerna i y-
led beräkna hur m 
förändras, oavsett 
om man ser 
skärningen med  
y-axeln eller inte. 

m kan bestämmas 
genom att använda 
avstånden mellan 

linjerna i x-led. 
 

 m-värdet påverkar var 
linjen hamnar.  
 
Om m sänks flyttas 
linjen till höger på  
x-axeln. 
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Alma (Par 1) började arbeta med funktionen 𝑦 = 3x + 36. Hon började med att 

bestämma det hon benämner ”startvärdet” för linjen. Hon ser punkten (-11, 3) 

som ”starten” (Figur 21). Hon läser sedan av y-värdet för den punkten till y = 3 

vilket hon kallar ”startvärdet”, startvärdet är där linjen startar längst till vänster. 

Alma:  startvärdet är ju var den börjar så om man börjar på den här så 

är det ju tre ((pekar på pappret på funktionen y = 3x + 36, där 

linjen finns längt till vänster på pappret följer sedan y = 3 till  

y-axeln)) 

Lisa:  mm 

 
Vid den efterföljande stimulated recall-intervjun bekräftas analysen. 
 

Alma:  lutningen var 3x, eftersom jag inte visste var den korsade y -axeln 

så trodde jag att det var tre, (( visar med pennan på pappret som 

pilen i Figur 21)) 

Alma valde att arbeta vidare med en annan funktion 𝑦 = 3𝑥 + 30. Hon studerade 

linjen på uppgiftspappret och konstaterade att “den inte kan börja eftersom den 

inte skär linjen”. Detta tolkas som att linjen inte har en synlig skärning med  

y-axeln. Alma avläste istället linjens skärningspunkt med x-axeln, m-värdet är 

skärningen med x-axeln (se Figur 22). 

Alma:  nej minus (.) eller (.) det här är minus tio ((pekar på linjen  

y = 3x + 30 där x = -10)) 

---- 

Alma:  om det blir (.) den är en två tre 𝑦 = 3𝑥 − 10 ((Skriver 𝑦 = 3𝑥 −

10  i algebrafönstret) 

Alma tittar på 
”starten” för 
den aktuella 

linjen. 

Alma avläser  
”startvärdet” på 
y-axeln till y=3. 

Figur 21. Alma bestämmer startvärdet på linjen. 
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Figur 22. Alma läser av linjens skärning med x-axeln. 

När Alma såg återkopplingen från datorn raderade hon funktionen. 

Alma:  men den korsar ju inte på y-axeln det är ju x-axeln den korsar 

 

Alma visste att hon sökte linjens skärningspunkt med y-axeln men linjen korsade 

inte 𝑦-axeln. Hon bytte återigen funktion att arbeta med. Denna gång till 

funktionen 𝑦 = 3𝑥. Efter att hon studerat linjen på uppgiftspappret valde hon att 

byta ännu en gång till en linje 𝑦 = 3𝑥 − 6 som hon uppfattade som lättast och där 

hon kunde läsa av skärningen med y-axeln till -6. Alma klarar även de andra linjerna 

med synlig skärningspunkt med y-axeln. Alma kallade linjernas skärningspunkter 

med y-axeln för ”startvärde”. 

Alma:  vi tar den här ((pekar på linjen 𝑦 = 3𝑥 − 6)), den har vi inget 

startvärde på ((pekar på funktionen 𝑦 = 3𝑥 − 12)), den har vi 

startvärde på ((pekar på funktionen y = 3x)) 

 

Alma gick sedan vidare med att bestämma m-värdet för funktioner som saknade 

synlig skärning med y-axeln. Dessa linjer skapade problem. 

Alma:  men hur ska man få ut den här som inte är ((pekar svepande över 

linjer som skär x-axeln på negativa sidan)), är det minus x gånger 

x eller vad är det? Eftersom det är på x-axeln (.) för startvärdet 

det ser man bara på y-axeln. dom här är på x-axeln (.) ((pekar på 

x-axeln)) 

Lisa:  går inte det att plocka ur varsomhelst? Bara man gör så här?(.) 

((pekar på ett steg åt höger och tre steg upp på linje y = 3x + 36)) 

Alma:  startvärdet också, vi har inget startvärde ((pekar på linje y = 3x + 

36)) 

Lisa:  vi tar dom sist då 

Alma ”det 
här är -10. 
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Almas uttalande ovan visar att hon inte visste hur hon skulle göra. Lisa trodde att 

det gick att få reda på det på annat sätt men när hon blir tillfrågad på stimulated 

recall-intervjun kunde hon inte förklara hur det i så fall skulle gå till, bara att det 

borde gå. I min tolkning av citatet ovan är det k-värdet Lisa visar att man kan ta 

ut varsomhelst. Hon visade inte spår av något begreppselement av m-värdet och 

låter Alma sköta det mesta av uppgiften. 

Alma skrev in funktionen 𝑦 = 3𝑥 − 10 i algebrafönstret utan kommentarer. Hon 

raderade linjen troligen för att hon märkte att bilden av den sökta linjen på 

pappret och bilden på dataskärmen inte överensstämde. Hon skrev sedan utan 

några kommentarer 𝑦 = 3𝑥 − 12 i algebrafönstret och konstaterade att den var 

rätt. Hon förklarade för Lisa hur hon gjort. 

Alma:  Om man tänker att 12 och 4 det är ju 16 i skillnad (.) eller 12 

gånger 4 är 16 i skillnad? Men (.) 4 gånger 3 är 12. Vad är 6 gånger 

3? 18? 

Lisa:  mm 

Alma:  om vi tar 𝑦 = 3𝑥 − 18 ((skriver 𝑦 = 3𝑥 − 18)) 

Lisa förstod inte hur Alma gjort och frågade igen:  

Lisa.  jag fattar inte vad du gör 

Alma:  nämen (.) jag tror (.) jag undersökte lite och då var det för vi vet 

inte var den korsar här eller hur? 

Lisa:  nä 

Alma:  och då tog jag som en kombination för fyra gånger tre, det är 12 

fast det blir på minus 12 och då blir det rätt, och sen tog jag 6 

gånger 3 blir 18 fast -18 och det blir där, hamnar på -18 du ser 

om man flyttar (.) ((flyttar koordinatsystemet på dataskärmen så 

att skärningspunkten med y-axeln vid y = -18 blir synlig)) -18 

hamnar det på. ((flyttar tillbaka koordinatsystemet till 

ursprungliga positionen så att skärningspunkten vid -18 inte 

längre syns)) 

Almas ordval som ”undersökte lite”, ”då tog jag” och ”då blir det rätt” tolkas 

som att Alma prövade sig fram. Hon hade från början inte någon given strategi 

utan letade efter ett mönster för hur m -värdet kunde beräknas med hjälp av 

linjens skärningspunkt med x -axeln. Alma upptäckte till slut ett samband: 

𝑚 = - (linjens skärningspunkt med 𝑥-axeln∙3) 

Minustecknet i formeln refererade Alma till som ”fast det blir på minus”. Alma 

visade inga spår av något begreppselement om varför det blir ett minustecken 
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utan verkade byta tecken för att det skulle stämma. Det är värt att notera att Alma 

flyttade koordinatsystemet på dataskärmen så att hon kunde se skärningspunkten 

mellan linjen och y-axeln för 𝑦 = 3𝑥 − 18 för att verifiera sin beräkning. Hon 

flyttade sedan tillbaka systemet till ursprungspositionen så att skärningspunkten 

inte längre syntes. Hon kunde använt sig av metod att flytta koordinatsystemet 

för att lösa resten av linjerna. Alma arbetade dock vidare med formeln för alla 

linjer utifrån skärningspunkten med x-axeln, även de med negativt värde på 

skärningspunkten med x-axeln. Tiden till förfogande hade passerats och eleverna 

arbetade nu på sin lunchrast. De uppmanades därför att inte göra klart alla linjer 

nu när de hade en metod. Det gör tyvärr att man inte ser hur Alma nu skulle 

behandlat linjer som saknade synlig skärning med både x- och y-axeln. Vikten av 

detta insågs inte förrän efter aktiviteten var genomförd. När metoden slutligen 

skulle skrivas ner kom Alma med en slutsats: 

Alma:  men du, x-axelns nummer gånger lutningen. För då blir det ju, 

det är tre uppåt hela tiden 

 

Nu kan Almas formel skrivas m = - linjens skärningspunkt med x-axeln ∙ lutningen vilken 

tolkas som ett begreppselement: 

Till skillnad mot Alma som visade tydliga begreppselement att m-värdet var 

skärningen med y-axeln och kunde kallas startvärdet så var båda eleverna i Par 2 

osäkra på vad m-värdet stod för. Johanna föreslår först att m är lutningen men 

konstaterar sen att det är k som är lutningen. Johanna skriver in funktionen  

y = 3x + 2 för att undersöka vad som händer och upptäcker att linjen inte skär origo. 

Filip föreslår att hon även ska skriva in funktionen y = 3x, vilket hon gör.  

Johanna:  kan m vara lutningen? Nej det är k som är lutningen vad är m för 

nåt då? Vi testar med nåt. 2 säger vi. y lika med 3x + 2 ((skriver 

y = 3x + 2 i algebrafönstret)) nope vilken konstig linje lutningen 

måste vara samma för k-värdet är ju (.) samma 

Johanna:  jo men här, titta den träffar ju inte origo ((pekar på punkten (0,2) 

på datorn)), det gör den här 

Filip:  då måste den förflyttats fast k-värdet kan va likadant fast den kan 

placerad på ett annat 

Filip:  är det 2:an som påverkar? 

Johanna:  ((raderar funktionen y = 3x + 2 i algebrafönstret)) 

Filip:  ta bara y = 3x 

Johanna:  ok ((skriver funktionen y = 3x i algebrafönstret)) 

Filip:  (s) genom origo ((pekar på origo)) så 2:an påverkar 
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Filip gjorde en tolkning utifrån återkopplingen från dataskärmen och visade spår 

av ett begreppselement att m-värdet påverkade var linjen hamnade, inte hur det 

påverkade. Filips begreppselement tolkas som m-värdet påverkar linjens placering i 

diagrammet. Johanna fokuserade sedan deras uppmärksamhet på linjernas 

skärningspunkter med x-axeln. 

Johanna:  men vänta lite nu tror jag förstår litegrann då kanske det är 

härifrån plus 2 plus 2 plus 2, men vi tog ju plus 2 

Filip:  mm 

Johanna:  det kanske är minus 2 

 

Johanna visade här spår av ett begreppselement att man kan bestämma m -värdet 

utifrån avstånden mellan linjernas skärningspunkter på x-axeln, återkopplingen från 

dataskärmen visade dock att det inte stämmer. Eleverna provade olika värden, de 

kontrollerade sina svar genom att jämföra linjens skärningspunkt med x-axeln på 

uppgiftspappret med linjens skärningspunkt med x-axeln på dataskärmen. 

Filip:  ja, vi tar 𝑦 = 3𝑥 − 5 då hamnar vi strax nej det ska va precis på 

2, 5,5 kanske y lika med 𝑦 = 3𝑥 − 5,5 

---- 

Johanna:  nu tar vi minus ((skriver 𝑦 = 3𝑥 − 5,5)) 
---- 

Filip:  ska man öka för att den ska flytta på sig 
Johanna:  ja 
Filip:  för att den ska flytta på sig hit ((pekar på skärningen med x-

axeln vid x = 2)) ska vi ta 7,6 då? 
 

Eleverna upptäckte att linjen inte riktigt skar x-axeln vid 𝑥 = 2 och Filip föreslog 

att man skulle öka 𝑚-värdet för att flytta linjen åt höger. Trots att Filip säger öka 

sänker de värdet eftersom talet är negativt, men Filip bedöms mena att talet 

-5,5 sänks till -7,6. De arbetade enligt idén att om m minskas så förflyttas linjen åt 

höger i diagrammet (se Figur 23). De skrev in olika värden och provade slutligen 

𝑦 = 3𝑥 − 5,8. 
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Figur 23. Filips begreppselement av hur m-värdet påverkar linjens placering. 

Johanna menar att det inte kan bli exakt eftersom de bara gissar. Filip 

konstaterade att 𝑚-värdet påverkar linjens placering. 

Johanna:  det kan inte bli exakt för vi bara gissar, fniss, den kan vara 5,75 

den kan va 5,8 , 5,7 

---- 

Filip:  fast m-värdet skiljer sig från vilken man tar 

Eleverna väljer att avbryta uppgiften utan att slutföra den. De skriver inte heller 

någon slutsats. 

Maria från Par 3 tittar på uppgiftspappret och skriver inledningsvis in funktionen 

y = 3x  i algebrafönstret, Hon fortsätter med linjen y = 3x - 6 på uppgiftspappret. 

Hon bestämde 𝑚-värdet till -6 genom avläsning av linjens skärningspunkt på 𝑦-

axeln och skrev in funktionen y = 3x − 6 i algebrafönstret. Hon konstaterade 

genom att jämföra bilden på dataskärmen och bilden på pappret att den var rätt. 

De arbetade vidare med funktionen 𝑦 = 3𝑥 − 12. Hanna hittade inte vart den 

”startar”. 

 

Hanna:  vart startar den? 

Maria:  vad tråkigt det blev nu. ((Maria upptäcker att linjen saknar någon 

synlig skärningspunkt med y-axeln)) 

Hanna:  men det är ju 3 steg, på varje 

Maria:  mm 

Hanna:  så då borde vi kunna gå neråt 

Maria:  nej 

Hanna:  ((pekar på punkten (0, -6))) nej det är 6 steg 
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Eleverna tolkade mönstret att avståndet mellan linjerna var lika och kunde med 

hjälp av minskningar och ökningar av m-värdet 6 steg arbeta igenom alla 

funktioner utan problem. 

 

 

7.2.1 Begreppselement som visas före och efter en kognitiv konflikt 

I Par 1:s arbete med Uppgift B syntes spår av tre kognitiva konflikter (se Figur 

24). Inledningsvis uppstod en kognitiv konflikt när eleverna skulle avläsa linjens 

skärningspunkt med y-axeln eftersom den undersökta linjen saknade synlig 

skärningspunkt med y-axeln. Alma avläste då startvärdet där linjen startade längst 

till vänster. Detta gav upphov till en andra kognitiv konflikt när linjen på 

dataskärmen inte överensstämde med bilden på uppgiftspappret. Den tredje 

kognitiva konflikten uppstod när Alma avläste m-värdet som linjens 

skärningspunkt med x-axeln. 

 
Figur 24. Arbetsprocess Par 1. 

m-värdet kan avläsas 
där linjen skär y-

axeln. 

m-värdet är 
startvärdet. 

Startvärdet är där 
linjen startar längst 

till vänster. 

Kognitiv konflikt, linjen som 
undersöktes på uppgiftspappret 
saknade skärning med y-axeln. 

m-värdet är 
skärningen med x-

axeln. Kognitiv konflikt, linjen 
eleverna fick som återkoppling 
överensstämde inte med linjen 

eleverna arbetade med på 
uppgiftspappret. 

 

m-värdet kan 
beräknas med 

formeln: 
𝑚 = −(linjens 

skärningspunkt med 

x-axeln ∙ lutningen). 

Kognitiv konflikt, linjen 
eleverna fick som återkoppling 
överensstämde inte med linjen 

eleverna arbetade med på 
uppgiftspappret. 
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Par 1 avslutade arbetet med uppgiften efter ca 30 minuter. 
När eleverna i Par 2 arbetade med uppgiften fick de en kognitiv konflikt av 

datorns återkoppling av funktionen y = 3x + 2 (se Figur 25). 

 

Figur 25. Arbetsprocess Par 2. 

Par 2 avbröt arbetet med uppgiften efter ca 40 minuter utan att ha löst den. 
Eleverna i Par 3 visade begreppselement att m-värdet kan avläsas på y-axeln. 

Begreppselementet fungerade för vissa linjer, men för linjer som saknade synlig 

skärningspunkt på y-axeln uppstod en kognitiv konflikt som eleverna löste 

eftersom de insåg att man utifrån avståndet mellan linjerna kunde beräkna m-

värdet även för dessa linjer (Figur 26). Par 3 avslutade arbetet med uppgiften efter 

ca 7 minuter.  

 

Figur 26. .Arbetsprocess Par 3. 

 

m-värdet kan avläsas 
där linjen skär y-

axeln. 

Om linjerna är 
parallella och med 
jämna avstånd kan 

man se på avståndet 
mellan linjerna för 
att beräkna hur m-
värdet, oavsett om 
man ser skärningen 
med x-axeln eller 

inte. 

Kognitiv konflikt, linjen 
eleverna arbetade med saknade 

synlig skärning med y-axeln. 

m-värdet kan 
bestämmas genom 

mellanrummet 
mellan linjerna i x-

led. 

Om m-värdet sänks 
flyttas linjens 

skärningspunkt med 
x-axeln åt höger. 

Kognitiv konflikt, linjen 
eleverna fick som återkoppling 
överensstämde inte med linjen 

eleverna arbetade med på 
uppgiftspappret. 
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7.3 Resultat av elevers begreppselement i relation till definitionsmängd 

Uppgift D där eleverna ombads beskriva skillnader mellan uppritade grafiska 

representationer av funktioner med olika definitionsmängd var designad för att 

besvara forskningsfråga 3. En elev visade begreppselement som kan kopplas till 

definitionsmängd, nämligen att linjerna gäller för begränsade värden. Annars 

visade eleverna begreppselement att skillnaderna berodde på linjernas m-värde 

alternativt linjernas längd. Elevernas begreppselement sammanfattas i Tabell 8. 

En mer detaljerad beskrivning följer efter tabellen, begreppselementen är 

kursiverade i texten. 

 

Tabell 8 
Sammanfattning av visade begreppselement av definitionsmängd 

 
Visade begreppselement 

 

 
𝑚-värdet påverkar den grafiska 
representationen. 
 
Linjerna gäller för begränsade 
värden. 
 
Linjernas längd påverkar den 

grafiska representationen. 

 

 

Fyra elever visade begreppselement av att m-värdet påverkade den grafiska 

representationen. Två av dessa elever gjorde en direkt koppling till vart linjerna 

startade. Det var tydligt att de sammankopplade m-värde med startvärde och att 

startvärdet fanns längst till vänster på linjen. De visade liknande begreppselement 

som Alma visade i Delstudie 1 (Figur 21). 

Siri:  skillnaden är den startar, m-värdet är 2 ((pekar på graf c)) 

eftersom linjen startar på 2. Den här är noll ((pekar på graf b)) 

och den här är -11 ((pekar på graf a)) jag tror 

---- 

Louise: då är den här långt ner på minus ((pekar på starten på graf a)) 

den ligger på noll på både x-axel och y-axel ((pekar på origo i graf 

b)). Här är startvärdet 1, 2 ((pekar på punkten 1, 2 på graf c)). Jag 

vet inte om jag kan utveckla det så mycket mer 

Två andra elever beskrev att linjen i den tredje grafen saknade m-värde. 
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Josefin:  det var så längesedan vi jobbade med det här, just såna här men. 

Den har inget m-värde skulle jag säga. Den ((pekar på graf c)). 

m-värdet var väl där den skar i y-axeln. Men de har ju samma 

lutning i alla fall ser det ut som 

---- 

F:  du sa att den inte har något m-värde ((pekar på graf c)) 

Erika:  ja för m-värdet är där den skär ((pekar på y-axeln på graf c)) 

Tre elever visade begreppselement av att linjernas längd påverkar den grafiska 

representationen i koordinatsystemet. 

Daniel:  ja, skillnaden, den är inte så stor skillnad egentligen, mer än att 

den visar hur långt den går på här 

---- 

Ida:  jag skulle bara säga att ((pekar på linje a)) Den går ju genom, jag 

vet inte, jag kommer inte ihåg vad det hette ((pekar på origo)) 

---- 

Emma:  det är väl grafen som är olika, här sträcker den sig ju i all 

oändlighet eller vad man säger och här börjar den på (s) vad heter 

den punkten nu då? 

 

Det är svårt att tyda dessa spår, men de bedöms koppla till skillnader i den 

grafiska bilden. Tolkningen diskuteras i kap 8.1.3. Amanda visade spår av 

begreppselement som kan kopplas till begreppet definitionsmängd. Hon använde 

inte ordet, men sa att ”det kan vara både positivt och negativt” och hon använde 

ord som ”begränsat” och hänvisar till ”nån uträkning att det bara kan va så här”. 

Detta tolkas som ett begreppselement att linjerna gäller för begränsade värden. 

Amanda:  det är någonting som bara. Här är det ju att det kan va både plus 

och minus att det både kan va positivt och negativt liksom 

((pekar på graf a)) 

Amanda:  här börjar den på noll där ((pekar på origo på graf b)) 

Amanda:  jag tänker att det är begränsat här ((pekar på graf c och pekar på 

starten och slutet på linjesegmentet)), nån uträkning att det kan 

bara va så här 

 

När eleverna var klara med Uppgift E fick de följande text uppläst för sig:  

En funktion kan gälla bara för vissa 𝑥. De 𝑥 som den gäller för kallas 

funktionens definitionsmängd. 

En funktions tillåtna 𝑥-värden kallas funktionens definitionsmängd. 

Känner du igen ordet? 

 

Endast en av de åtta eleverna (Siri) sade sig känna igen ordet.  
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7.4 Resultat av elevers begreppselement i relation till en skaländring 

Uppgift C i Delstudie 1 och Uppgift E i Delstudie 2 var båda designade för att 

besvara forskningsfråga 4. 

 

 

Figur 27. Stjärnan i Uppgift C. 

 

I Uppgift C (Figur 27) fick eleverna frågan hur den grafiska representationen samt 

parametrarna k och m förändras vid en ”utdragning” av x-axeln.  

 

 

I Uppgift E fick eleverna se två bilder på en graf för en funktion y = 2x där skalan 

på x-axeln var olika på de två bilderna (Figur 28). Eleverna tillfrågades varför 

bilderna såg olika ut. Två elever i varje studie visade begreppselement av att en 

skaländring på x-axeln påverkar den visuella lutningen samtidigt som de också 

visade begreppselement att en skaländring på x-axeln inte påverkar den analytiska 

lutningen (alltså k-värdet). I Uppgift C visade sig begreppselementen att en 

skaländring på x-axeln förändrar den visuella lutningen och då även den 

analytiska (k-värdet). I Uppgift E fanns begreppselementet att om den visuella 

lutningen ändrades så ändras den analytiska lutningen. Skillnaden var att i Uppgift 

Figur 28. Uppgift E. 
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E fick eleverna inte information om en förändring av skalan. Elevernas 

begreppselement sammanfattas i Tabell 9 och Tabell 10. En mer detaljerad 

beskrivning följer efter tabellerna. En mer detaljerad beskrivning följer efter 

tabellen, begreppselementen är kursiverade i texten. Beskrivningen är uppdelad i 

Delstudie 1 och Delstudie 2. 

 
Tabell 9 
Sammanfattning av visade begreppselement av en förändring av skalan i Uppgift C, Delstudie 1 

Visade begreppselement 

En skaländring förändrar den visuella lutningen. 

 

En skalförändring förändrar den analytiska lutningen. 

 

En skalförändring förändrar inte den analytiska 

lutningen. 

 
 
Tabell 10 
Sammanfattning av visade begreppselement av en förändring av skalan i Uppgift E, Delstudie 2 

Visade begreppselement 

En skalförändring förändrar den visuella 

lutningen. 

 

En skalförändring förändrar den analytiska 

lutningen. 

 

En skalförändring förändrar inte den analytiska 

lutningen. 

 

𝑚-värdet påverkar den visuella lutningen. 

 

 

7.4.1 Delstudie 1 

I Delstudie 1 tillfrågades de tre paren efter sin stimulated recall-intervju om 

parametrarna 𝑘 och 𝑚 ändrades vid en ändring av skalan på x-axeln. Paren 

ombads även rita en skiss över hur bilden på dataskärmen skulle se ut när skalan 

på x-axeln dragits ut. 

Alla par skrev att m-värdet inte skulle ändras. Alla par ritade också upp en bild 

som visade att de hade begreppselement att en skaländringar förändrar den visuella 

lutningen på linjerna. Vid intervjuerna om hur 𝑘 -värdet förändrats (alltså det som 

i studien kallas den analytiska lutningen) svarade testpersonerna så att enskilda 
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personers röster kunde urskiljas. I skissen Par 1 ritade (Figur 29) ser man att de 

har ett begreppselement att den visuella lutningen kommer att förändras när x-

axeln dras ut. Alma menar att eftersom lutningen ändras kommer k-värdet 

ändras. Lisa säger att hon inte vet om k-värdet kommer förändras. 

 

 

Även Par 2 visade begreppselement av att linjernas visuella lutning skulle ändras 

vid en utdragning av x-axeln (Figur 30), både Filip och Johanna svarade att  

k-värdet kommer ändras. Alltså begreppselementet en skalförändring förändrar den 

analytiska lutningen. 

 

 

 

Hanna ritade en bild (Figur 31) och förklarar att ”alla de där strecken blir typ 

snedare” ((det går inte att avgöra vad hon pekar på)). 
 

Figur 29. Uppgift C, Par 1. 

Figur 30. Uppgift C, Par 2. 
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Som svar på frågan vad som kommer att hända med linjernas k-värden svarar 
de: 

Hanna:  ingenting 

Maria:  det händer ingenting, det blir bara mer mellanrum mellan dem, 

det är fortfarande samma lutning på dem 

 

Varken Hanna och Maria ifrågasatte något i den andres resonemang, de bedöms 

båda ha begreppselement som kan särskilja visuell och analytisk lutning. De 

saknar begreppen men det är möjligt att Hanna genom att uttrycka sig ”strecken 

blir typ snedare” undviker ordet lutning i det sammanhanget. Maria beskriver 

sedan att linjerna fortfarande har samma lutning. Det tolkas som att Maria menar 

den analytiska lutningen, k-värdet. Hanna och Maria bedöms båda ha 

begreppselement av att det är skillnad mellan analytisk och visuell lutning och har 

begreppselement att en skaländring förändrar inte den analytiska lutning men däremot 

den visuella lutningen. 

 

 

7.4.2 Delstudie 2 

I Delstudie 2 fick åtta elever se två grafer med samma funktion utritad men med 

olika skala på x-axeln (Figur 28). Eleverna ombads förklara vad det kunde bero 

på att graferna såg olika ut. 

Två elever visade spår av begreppselement att skillnaden berodde på att skalan 

på x-axeln var ändrad. En skalförändring förändrar inte den analytiska lutningen, men 

en skalförändring förändrar den visuella lutningen. 

Louise:  det kan nog bero på graderna på x-axeln, hur tätt de sitter, om 

det är utdraget eller om det är tätt så ((visar först långt mellanrum 

Figur 31. Uppgift C, Par 3. 
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mellan händerna och sedan ett kort)). Det verkar vara samma 

utgångspunkt på y-axeln ändå ((visar med pennan på y-axeln på 

graf 1 och 2). 

---- 

Erika:  det kanske är 1, 2, 3 ((ritar skalstreck på x-axeln)) han kanske har 

1, 2, 3 ((ritar glesare streck på x-axeln)) 

Dessa elever bedöms ha begreppselement av att det är skillnad på visuell och 

analytisk lutning. Fyra av eleverna visade spår av att inte kunna särskilja visuell 

och analytisk lutning eftersom de hänvisar till att skillnaden berodde på olika k-

värden. En skalförändring förändrar den analytiska lutningen. 

Siri:  jag tror det att det är k-värdet som är skillnaden den här är mer 

än den. grafen sticker upp ((pekar uppåt med penna på graf 1)) 

jag tror 

---- 

Josefin:  de måste ju ha olika k-värden, de lutar olika mycket 

---- 

Emma:  jag tänker att den ska vara negativ ((pekar på graf 1)) och den ska 

vara positiv ((pekar på graf 2)) 

F:  hurdå? jag frågar för att jag vill förstå 

Emma:  för den startar, den på 2x ((pekar på ”starten” på graf 2)) då 

tänker jag att den ska vara stigande (sveper med handen öppen 

uppåt). Där slutar den på 2x ((pekar på slutpunkten på graf 1)) 

då tänker jag att den går nedåt så ((sveper med handen nedåt)) 

Tolkningen av Emmas begreppselement bygger på hennes uttalade beskrivning 

men också till stor del på hur hon pekar och rör händerna. Hon börjar med graf 

2 och säger att linjen startar på 2x och är stigande. Hon visar detta genom att 

svepa med handen uppåt. Emma pekar sedan på graf 1 och säger att den grafen 

slutar med 2x och den går nedåt, vilket kopplas ihop med hennes första uttalande 

att graf 1 är negativ. Emma kopplar för både graf 1 och graf 2 till en punkt, 2x. 

Då denna punkt ligger på samma avstånd från origo i båda graferna görs 

tolkningen att Emma tänker sig att punkten 2x finns på x-axeln på ett bestämt 

avstånd från origo, hon ser det som att linjen i 1 slutar med 2x och därmed får en 

negativ lutning (Figur 32 t.v.) medan linjen i graf två börjar vid 2x och därmed 

får en positiv lutning (Figur 32 t.h.). 
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Två elever menar att skillnaden beror på skärningspunkten med y-axeln eller 

startvärdet. Båda tolkas som att eleverna har begreppselement att skillnaderna 

beror på att linjerna har olika m-värde och att 𝑚-värdet påverkar den visuella lutningen  

Ida:  nej men jag vet inte, men ser man här ((pekar på starten på linje 

2)). Så här skulle den kunna gå, ((ritar ner till origo på linje 2 på 

pappret)), men inte här ((pekar på linje 1, att den inte skär origo)) 

---- 

Amanda:  jag tänker startpunkten är inte samma, nej men jag vet faktiskt 

inte hur jag tänker. Det här var liksom jättesvårt tycker jag 

 

Daniel tror att det beror både på lutningen och linjens skärningspunkt med  

y-axeln. 

Daniel:  det är k-värdet som avgör hur de lutar, så det är det som är 

F:  det är k-värdet som är olika alltså? 

Daniel:  ja, det skulle jag säga. Och sen vart de startat också ((pekar på 

startvärdet på de olika graferna)). Den här t.ex ser ut att va  

0,5 y 2. Men mer än så kan jag inte säga just nu för jag minns 

ingenting av det här. Jag gjorde det jag skulle och sen klarade jag 

det, sen är det bortglömt 

 

 

7.5 Sammanfattning av de begreppselement som spårats i studien 

Eleverna visade spår av begreppselement som var framgångsrika, t.ex. 

trappstegsmetoden och beräkning av ändringskvoten för att bestämma 

parametern k, de visade också begreppselement att linjer med negativ lutning har 

negativa k-värden. Spår av begreppselement som inte var framgångsrika syntes 

också som att en linjens grafiska representation utgår från origo samt ett delvis 

2x  

Figur 32. Emmas begreppselement i Uppgift D. 

Negativt  

k-värde 

2x 2x 

Positivt  

k-värde 
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framgångsrikt begreppselement att k-värdets ökning är lika om vinkeln mellan 

linjerna är lika. 

Vid elevernas arbete med parametern m visade eleverna spår av begreppselement 

att m-värdet kan avläsas där linjen skär y-axeln, detta kan kallas startvärde. Ett 

annat begreppselement som kunde observeras var att linjer med m-värde skär 

inte origo. Dessa begreppselement skapade kognitiva konflikter när det saknades 

synlig skärning med y-axeln. Andra spår av begreppselement var att m-värdet 

påverkar var linjen hamnar och att m-värdet påverkar var linjen skär x-axeln. 

Ytterligare ett spår visade begreppselement kring att m-värdet kan beräknas 

utifrån linjens skärning med x-axeln. 

Bland spåren av elevernas begreppselement kring definitionsmängd fanns att 

linjerna gäller för begränsade värden. Övriga funna begreppselement var att m-

värdet och linjernas längd påverkar den grafiska representationen. 

Bland spåren som syntes av elevernas begreppselement kring skaländring i både 

Delstudie 1 och 2 fanns att en skaländring förändrar den visuella lutningen. Det 

fanns också i båda studierna spår av begreppselement både av att en skaländring 

förändrar den analytiska lutningen och att den inte gör det. I Delstudie 2 hittades 

även spår av begreppselement att m-värdet påverkar den visuella lutningen. 

 

 

7.6 Summering av studiens viktigaste resultat 

Jag vill lyfta fram tre resultat som mest betydande i studien. Anledningen till att 

dessa är utvalda är att de visar på begreppselement som återkommer hos flera 

elever. Att det förekommer hos flera kan tyda på att det är mer vanligt 

förekommande än övriga begreppselement. Det första är ett svar på 

forskningsfrågorna 1 och 4. Studien visar att flertalet (10 av 14) elever i studien 

visar begreppselement som gör det komplicerat för dem att tolka begreppen 

lutning och k-värde, speciellt kopplat till inhomogena koordinatsystem. Totalt 

fyra elever (Hanna, Maria, Louise och Erika) har begreppselementet att en 

förändring på skalan på x-axeln förändrar den visuella lutningen men inte den 

analytiska. Övriga tio visar inte begreppselement som tyder på att de kan särskilja 

dessa begrepp. Det andra är ett svar på forskningsfråga 2 om elevers 

begreppselement av m-värde. Orden ”start-värde” och ”skärning med y-axel” är 

begreppselement som visade sig vara så tätt förknippade med m-värdet att det 

skapade problem för elever att arbeta med uppgifter som saknar synlig skärning 
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med y-axeln. Det tredje resultatet jag vill lyfta fram är ett svar på forskningsfråga 

3. Eleverna i studien visade inga eller vaga spår av begreppselement i relation till 

definitionsmängd.  

Implikationer för forskningsfältet och för yrkesverksamma lärare diskuteras i 

Kapitel 9. 
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8 Diskussion 

Studien undersöker alla de fyra aspekter som påverkar en linjär funktions grafiska 

representation vilket ger en viktig helhetssyn som inte framkommit i den tidigare 

forskning jag tagit del av. 

I diskussionskapitlet summeras och diskuteras tolkning av studiens resultat 

jämfört med resultat från tidigare forskning. Metoden diskuteras, speciellt utifrån 

designens lämplighet för att besvara forskningsfrågorna. Kvaliteten på studien 

granskas och följs av förslag på ändringar av designen om designen ska användas 

i andra forskningsprojekt. Vilka implikationer som kan dras av studien både av 

forskningsvärlden och yrkesverksamma lärare beskrivs i Kapitel 9. 

 

 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Diskussion av studiens viktigaste resultat 

De viktigaste resultaten finns sammanställda i Avsnitt 7.6. Det första är elevernas 

svårigheter att särskilja visuell och analytisk lutning. Genom tidigare forskning 

vet vi att lutning och k-värde är komplicerade begrepp för elever (Lobato & 

Siebert, 2002; Postelnicu, 2011; Zaslavsky et al., 2002). Tidigare forskning visar 

att k-värdet är mer komplext för elever än vad m-värdet är (Bardini & Stacey, 

2006; Moschkovich, 1998). Uppgift A som testar elevers begreppsförståelse av 

parametern k går dock enklare för eleverna i denna studie än Uppgift B som testar 

elevernas begreppsförståelse av parametern m. När man tar in aspekten att 

lutningen beror på skalan på x-axeln blir troligen lutning ett än mer komplicerat 

begrepp. Skalans påverkan är inget Bardini och Stacey (2006) och Moschkovich 

(1998) berör i sina studier. 

De uppgifter eleverna i studien möter i boken för kurs 2b som behandlar k-värde, 

är uppdelade i två delar, ett kapitel med trappstegsmetoden och ett kapitel med 

beräkningar med 
∆𝑦

∆𝑥
. Båda sätten att beräkna k är beräkningsprocesser. Lutning 

och k-värde uppfattas lätt som synonyma begrepp. Elevernas begreppselement 

om hur en förändring av skalan påverkar en linjes lutning är enligt Zaslavsky et 

al. (2002) sammankopplat med deras sätt att förstå begreppet lutning. I studien 

visade 4 av 14 elever begreppselement att kunna skilja på visuell och analytisk 

lutning. Att kunna skilja på dessa kräver troligen mer än beräkningsprocesser för 

att beräkna k-värdet. Dessa elever hade med stor sannolikhet inte sett något 
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liknande exempel och det gick inte att med någon för dem känd metod ta reda 

på vad som skulle hända när skalan på x-axeln förändrades i Uppgift C eller vad 

som kunde vara skillnaden på bilderna i Uppgift E. För att kunna särskilja visuell 

och analytisk lutning behöver eleverna troligtvis ha en strukturell 

begreppsuppfattning. 

Resultatet att eleverna visade begreppselement som visade på svårigheter att 

särskilja visuell och analytisk lutning är inte förvånande. Det stöds av tidigare 

resultat från Zaslavsky et al. (2002), Mitchelmore och Cavanagh (2000) där 

flertalet deltagare uppvisade svårigheter med förståelse av begreppet. Resultatet 

från Yerushalmys studie (1991) är mer svårtolkat. I Yerushalmys studie (1991) 

svarade 28 elever av 30 att funktionens k-värde inte kunde bestämmas ur en bild 

med ograderade axlar. Yerushalmys syfte med uppgiften var att undersöka elevers 

förmåga att bortse från irrelevant information som vinkeln mellan linjen och x-

axeln (vilken beror på skalan på koordinataxlarna). En tolkning av Yerushalmys 

resultat kan vara att elevernas förmåga att skilja mellan visuell och analytisk 

lutning var anmärkningsvärt bra. Det kan bero på att eleverna hade arbetat aktivt 

med skillnader i grafisk representation kopplat till förändringar av skala. I artikeln 

framkommer att de flesta eleverna i undersökningen uppgav att de saknade 

gradering på skalan så att de inte kunde räkna ut k-värdet. De saknade numeriska 

värden för att utföra beräkningsprocessen. En alternativ tolkning av resultatet 

skulle kunna vara att eleverna inte förstår att skalan bara påverkar den visuella 

lutningen, men likväl blir resultatet detsamma, de kan inte bestämma lutningen. 

Med hänsyn till de olika tolkningarna mäter inte uppgiften elevernas förmåga att 

särskilja visuell och analytisk lutning och resultatet från Yerushalmys studie 

motsäger därför inte denna studies resultat. 

Den uppgift som Mitchelmore och Cavanaghs (2000) använder i sin studie 

undersöker på liknande sätt som denna studies Uppgift E om elever noterar att 

skalan på koordinataxlarna kan variera. Endast 4 av 25 elever i deras studie 

uppmärksammade det inhomogena koordinatsystemet. Fahlgren (2015) har även 

hon noterat att eleverna inte fäster stor uppmärksamhet på skalan på 

koordinatsystemets axlar. I hennes studie blev eleverna uppmanade skriftligt att 

under en aktivitet justera koordinataxlar för att synliggöra den grafiska 

representationen av en funktion. Trots den skriftliga uppmaningen tog inte 

eleverna till sig informationen utan även en muntlig information visade sig 

nödvändig. Resultatet på studiens Uppgift E torde kunna jämföras med resultatet 

från Mitchelmore och Cavanaghs studie, även åldersgruppen på elever 
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överensstämmer. Denna studies resultat stödjs alltså av tidigare forskning även 

om resultatet inte kan generaliseras.  

Det andra av studiens viktiga resultat är elevernas begreppselement som kopplar 

m-värde till startvärde oavsett om deras begreppselement är framgångsrikt eller 

inte. Att eleverna kopplar m-värde till startvärde är naturligt eftersom deras 

lärobok gör det i definitionen av m-värde, ”skärningen med y-axeln och kan ofta 

ses som ett startvärde” (Alfredsson et al., 2011, s. 321). Definitionen ändras sedan 

i kursboken för kurs 2b ”m-värdet anger y-värdet för linjens skärningspunkt med 

y-axeln. Skärningspunktens koordinater är (0, m)”(Alfredsson et al., 2012, s. 39). 

Bardinis och Stacey (2006) uttrycker även de att m-värde är skärningen med y-

axeln i den grafiska dimensionen (Tabell 2). 

Att elever hade begreppselement av att m-värdet beskriver ”startvärde” kunde 

noteras i båda delstudierna. Orden m-värde och startvärde användes synonymt 

både bland elever som genom sina begreppselement visade korrekt förståelse av 

m-värdet och de som inte gjorde det. Siri och Louise i Delstudie 2 avläste 

”startvärdet” som y-värdet längst till vänster i koordinatsystemet, alltså 

koordinaten (-10, ”startvärdet”). Även Alma i Delstudie 1 gjorde det men endast 

när linjen saknade skärning med y-axeln (se Figur 21). Detta kan vara kopplat till 

att linjen ”startar” längst till vänster i koordinatsystemet. Om vi utgår från att 

eleverna inte får information på något annat sätt än av läroboken utan skapar 

begreppselement utifrån denna text och uppgifterna i boken förstår man att de 

får problem. Alla uppgifter i boken som behandlar avläsning av m-värde har en 

synlig skärning med y-axeln. Det gör att eleverna inte fått någon övning i att lösa 

uppgifter där synlig skärning saknas. De får inte hjälp att skapa begreppselement 

av m annat än som en produkt av en process (Sfard, 1991). 

Att elevernas begreppselement om definitionsmängd var i stort sett obefintliga 

är ett tredje viktigt resultat av studien. Endast en elev sade sig känna igen ordet 

definitionsmängd. Dock var det inte samma elev som visade vaga 

begreppselement genom sitt begreppselement att graferna gällde för begränsade 

värden. 

Det som tolkas som intressant i elevernas diskussioner kring Uppgift D där 

definitionsmängden varieras är att flera av eleverna diskuterar m-värdet och 

skärningen med y-axeln. Detta tolkas som att de på grund av avsaknad av 

korrekta begreppselement om definitionsmängd försöker förstå problemet 

utifrån de begreppselement de konstruerat. En skillnad som de ser mellan 

graferna och som de vet ofta är viktig är skärningen med y-axeln, alltså m-värdet. 
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Några elever kopplar skillnaderna mellan graferna till att linjerna har olika längd, 

det skulle kunna finnas en koppling till något begreppselement av 

definitionsmängd, men det kan också vara enbart en koppling till hur långa 

linjerna ser ut på bilden. Dessa elever har bedömts enligt det senare, att de inte 

har begreppselement om definitionsmängd. 

Definitionsmängd och värdemängd är centralt innehåll i kurs 1b (Skolverket, 

2011b), men i elevernas läroböcker (Alfredsson et al., 2011, 2012) finns inga 

uppgifter eller typexempel där definitionsmängd och linjära funktioner 

sammankopplas och visas med grafisk representation. Läroboken tar inte heller 

upp att det är tripletten definitionsmängd, regel och målmängd som bestämmer 

en funktion. Hansson (2006) tar i sin avhandling upp vikten av att 

definitionsmängd behandlas på gymnasiet för att visa på att det är en 

grundläggande del av en funktion. Avsaknaden i boken samt problemet att hitta 

tidigare studier kring definitionsmängd på gymnasienivå tyder på att tripletten 

som bestämmer en funktion inte är så aktuell som den borde vara i dagens 

gymnasieundervisning. 

 

 

8.1.2 Övriga resultat som kan noteras 

Studien visade också att eleverna hade andra begreppselement som komplicerade 

deras förståelse. Dessa begreppselement förekommer endast hos någon enstaka 

elev. Nedan följer en kortfattad diskussion kring några av dessa. 

Filip och Johanna visade inga begreppselement om m-värdet som skärningen 

med y-axeln. Filip visade istället begreppselement att minskat m-värde förflyttar 

skärningspunkten med x-axeln åt höger. Att elever kan uppfatta att en förändring 

av m-värdet förskjuter linjens skärningspunkt på x-axeln finns dokumenterat 

sedan tidigare (Goldenberg, 1988; Moschkovich, 1990). Det är en helt korrekt 

observation, men det kan innebära en svårighet att utifrån skärningspunkten med 

x-axeln bestämma m-värdet. 

Johanna visar begreppselementet ökningen av k är lika om vinkeln mellan linjerna är 

lika, detta beskrivs i Yerushalmys studie som att elever gör kopplingar mellan 

algebraisk och grafisk representation som inte är matematiskt korrekta, t.ex. att 

ökningen av vinkeln mellan linjära funktioner i ett koordinatsystem följer 

ökningen av parametern k med ett linjärt samband (Yerushalmy, 1991). Ett annat 
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exempel på ett begreppselement som kan bero på en övertolkning är 

begreppselementet ”skärningen med y-axel”. När Alma söker m-värdet i 

skärningen med y-axeln och inte hittar någon så börjar hon med att feltolka 

begreppet ”startvärde”, när inte heller detta fungerar provar hon att använda 

skärningspunkten med x-axeln. Forskning visar att elever söker värden på 𝑘 och 

𝑚 i respektive skärningspunkter med x- och y-axeln (Schoenfeld et al, 1993). 

Alma försöker använda de begreppselement hon har för att lösa uppgiften. Ett 

liknande fenomen kan ses i Delstudie 2 där flera elever använder sig av 𝑚-värdet 

som förklaring till skillnaderna mellan graferna. De använder även här på 

liknande sätt ett känt begrepp (oavsett om de använder det korrekt eller inte) till 

att försöka lösa ett okänt problem. 

Det finns, vilket diskuterats i avsnittet, samband mellan de begreppselement som 

eleverna i studien visat och tidigare forskningsresultat om elevers förståelse av 

aspekter som påverkar en linjär funktions grafiska representation. I nästa avsnitt 

diskuteras användningen av begreppsbilder och begreppselement för att studera 

förståelse. 

 

 

8.1.3 Diskussion kring begreppsbilder och begreppselement 

Uppgifterna i studien har visat sig utmana elevernas begreppsbilder. Svenska 

elever spenderar merparten av sin tid på matematiklektionerna med att lösa 

uppgifter i läroboken (Skolinspektionen, 2010). Ofta är uppgifter av typen att de 

kan lösas genom att läsa exemplen i början av kapitlet (Liljekvist, 2014). Sådana 

uppgifter utmanar inte elevernas begreppsbilder. Många gånger försöker lärare 

underlätta för elever som tycker att matematik är svårt genom att ge dem många 

uppgifter av samma typ så att de kan nöta in metoder och på så vis klara kursen. 

Studier har dock visat att alla elever gynnas av uppgifter av mer kreativ karaktär 

och de elever som gynnas mest är den grupp som har lågt kognitivt index 

(Liljekvist, 2014). 

Det är dock inte fel att lära sig arbeta operationellt med hjälp av procedurer, det 

avlastar minnet och det är då lättare att lösa problem (Hiebert & Carpenter, 1992; 

Van de Walle, Karp, Bay-Williams, & Wray, 2010). Enligt Sfard (1991) behöver 

man kunna arbeta med funktioner både som processer och som objekt. Båda 

aspekterna är viktiga. Sfard jämför det med att det är olika sidor av samma mynt. 
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För att elever ska få möjlighet att se funktioner som objekt behöver de en arsenal 

av begreppselement som de genom olika kopplingar kan sätta ihop till en helhet. 

Att utgå ifrån en graf främjar möjligheten att se funktioner som objekt (Sfard, 

1991). 

Det är problematiskt att särskilja ett begreppselement som elev hade innan 

studien från begreppselement som eleven konstruerat under studiens gång. I 

studien är begreppselementen uppdelade i begreppselement som eleven visar 

före en kognitiv konflikt och begreppselement som eleven visar efter en kognitiv 

konflikt. När eleven kommer till en kognitiv konflikt kan följande saker hända. 

1. Elevens kan med sina befintliga begreppselement inte klara uppgiften, så 

eleven behöver prova andra idéer. Dock överges inte de ursprungliga 

begreppselementen utan de används när det är möjligt. Som exempel på 

det kan man se Alma som hade begreppselementet att m-värdet finns där 

linjen skär y-axeln. Hon hamnade i en kognitiv konflikt då linjen inte skar 

y-axeln, hon utgick då från ”start-värdet”. När även det visade sig fel 

använde hon linjens skärningspunkt med x-axeln. Om man utgår från att 

Alma lärt sig bokens definition från kurs 1b ”m-värdet är skärningen med 

y-axeln och kan ofta ses som ett startvärde” (Alfredsson et al., 2011, s. 

321), så har hon när uppgiften inte såg ut som de hon brukar lösa använt 

orden ”start-värde” och ”skärning med axel”. Alma har dock inte övergett 

sitt initiala begreppselement och löser de linjer som synligt skär y-axeln 

med detta begreppselement. 

2. Eleven befäster och/eller justerar ett begreppselement. Eleven kan t.ex. 

göra nya kopplingar eller befästa en koppling mellan olika 

begreppselement. Maria kan ha haft ett begreppselement att funktionens 

grafiska representation utgår ifrån origo i Uppgift A. När hon ser 

återkopplingen från dataskärmen inser hon att den ”går genom hela”. I 

det här fallet är det oklart vilket begreppselement Maria hade, om bilden 

med alla linjer kan ha lett henne fel, hon kanske hade visat ett annat 

begreppselement om endast en linje skulle representerats. Detta kan 

jämföras med när någon ritar en stjärna så kan alla linjer utgå ifrån origo, 

vilket inte är fallet när enbart en linje ska ritas. Om inte bilden lett henne 

fel har hon justerat sitt ursprungliga begreppselement eller skapat nya 

kopplingar mellan befintliga begreppselement. 

3. Eleven förkastar ett begreppselement för att det inte är funktionellt och 

får ett nytt funktionellt begreppselement. Denna studie har inte något bra 
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exempel på någon elev som lyckats göra detta. Detta tar tid och studien 

sträcker sig över en alltför kort tidsperiod. Dock är detta något som är 

eftersträvansvärt. 

Sammantaget tyder studiens resultat på att undervisningen om linjära funktioner 

måste fokusera, än mer än idag, på elevers begreppselement och kopplingarna 

mellan dem. Designade uppgifter baserade på kunskap om elevers 

begreppselement kan vara en lämplig utgångpunkt för det. 

 

 

8.2 Metoddiskussion 

I studien undersöktes elevernas förståelse genom att studera spår av deras 

begreppsbilder. Spåren syns under processen när eleverna arbetar med 

uppgifterna och därför görs en kvalitativ studie. I kapitlet diskuteras studiens 

design samt uppgifternas konstruktion. Avsnittet avslutas med förslag till 

förändringar av studiens design om den ska användas till andra studier. 

 

 

8.2.1 Uppgifternas konstruktion och utfall 

Innan Delstudie 1 gjorde eleverna en diagnos (Bilaga 1) för att studera deras 

förkunskaper om parametrarna k och m. Det var förvånande att Par 1 hade så 

stora problem att lösa Uppgift B trots att Alma klarade alla uppgifterna på 

diagnosen. Diagnosen kunde dock utföras genom beräkningsprocesser, 𝑚-värdet 

kunde exempelvis avläsas på y-axeln. Att uppgifterna i studien gav upphov till 

kognitiva konflikter tyder på att de krävde mer än beräkningsprocesser, de krävde 

en strukturell begreppsförståelse. 

Alla uppgifterna är designade så att tre aspekter hålls konstanta och en varieras 

(för mer information se Kapitel 6.1). 

Uppgift A, stjärnan, är en uppgift som är en variant av en uppgift designad av 

Magidson (1992). Det har varit bra att bygga på en designad uppgift som använts 

i en tidigare studie. Uppgiften har fungerat väl även för denna studie efter 

modifieringen som gjordes efter pilotstudien. 

Uppgift B, ränderna, bygger på samma designprincip men med en variation av 

parametern m. Den visade sig svårare för eleverna än väntat för de linjer som 
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saknade synlig skärning med y-axeln. Endast Par 3 utnyttjade symmetrin mellan 

linjerna för att lösa uppgiften. Det är oklart hur Par 3 skulle ha löst uppgiften om 

symmetrin saknats, det skulle vara intressant att studera vidare. 

Eleverna i Delstudie 1 arbetade parvis vid datorn och själva hanteringen av 

GeoGebra har inte vållat dem några betydande problem trots att de inte använt 

programmet tidigare. 

Uppgift C som användes för att undersöka hur eleverna uppfattade en förändring 

av skalan på x-axeln gav en tydlig bild av hur alla linjers visuella lutning 

förändrades när x-axeln ändrades. Det blev extra tydligt eftersom många linjer 

förändrades samtidigt. 

Uppgift D och E är egendesignade från grunden. Det är mycket som ska beaktas 

vid designen av en uppgift som ska användas i en forskningsstudie. Designen av 

Uppgift D har vållat vissa problem. Speciellt vad gäller frågeformuleringen: 

 
Alla graferna nedan visar en bild av en funktion 𝑦 = 2𝑥. Ändå ser de olika ut.  
Hur kan man förklara skillnaderna mellan dem? 

 

Det gick inte att skriva funktionen y = 2x, eftersom det inte är samma funktion 

utan olika funktioner i graferna. Det gick heller inte att skriva funktionerna y = 2x 

för då krävdes det ett tillägg av definitionsmängder för att bli matematiskt korrekt 

och det var definitionsmängden man ville studera elevernas uppfattning om. 

Troligen har eleverna inte fäst så stor uppmärksamhet på formuleringen, men det 

var viktigt att formuleringen var matematiskt korrekt. 

Ett problem av annan art var att eleverna visade sig ha väldigt få begreppselement 

av definitionsmängd överhuvudtaget och visste därför inte vad de förväntades 

säga. 

Uppgift E, där eleverna skulle jämföra två grafer med samma funktion men olika 

skala på x-axeln, fungerade som avsett. I designprocessen av denna uppgift har 

det diskuterats varianter med synlig skala med siffror och även synlig skala med 

enbart skalmarkeringar. Eleverna bedömdes då kunna ledas in på skala enbart 

beroende på den visuella skillnaden på x-axeln mellan bilderna. Därför saknar 

bilderna skalmarkering. 
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Eftersom både 𝑥- och y-axlarna var ograderade fanns en möjlighet att eleverna 

kunde svarat att skalan på y-axeln var olika, men ingen av eleverna verkar ha 

reflekterat kring detta. 

Att sätta in uppgiften om definitionsmängd i en kontext kunde ha underlättat 

elevernas förståelse av definitionsmängd. Att använda kontext valdes dock bort 

för att eleverna skulle fokusera mer på den grafiska representationen. Ett annat 

skäl till valet att inte använda kontext var att alla uppgifter konsekvent utgått ifrån 

grafisk representation utan kontext. I samtliga uppgifter har också tre av 

aspekterna hållits konstanta och en aspekt varierats. Det var därför viktigt att följa 

designprincipen även i denna uppgift. 

Alternativet att använda kontext i alla uppgifterna hade tagit fokus från den 

algebraiska aspekten och skulle försvårat elevernas möjlighet att upptäcka 

mönster, det hade också komplicerat Uppgift E med sina skallösa axlar. 

Beslutet att avstå från kontext har stöd i tidigare forskning. Tall et al. (1989) 

beskriver att kopplingen mellan funktionens algebraiska uttryck och dess graf 

ofta inledningsvis tas upp med praktiska exempel. De menar att eleverna då 

koncentrerar sig mer på den algebraiska representationen än den grafiska och inte 

får stöd att utveckla förståelse av denna övergång. 

 

 

8.2.2 Videoupptagning 

Valet att filma eleverna under studien har gett möjlighet att analysera många typer 

av data, både språkliga och visuella, som exempelvis pekningar. Vid pilotstudien 

av studie 1 användes datorns inbyggda webkamera framifrån och pappret 

filmades inte. Då gick man miste om essentiell data som pekningar på 

uppgiftspappret samt pekningar på skärmen när eleverna pekade med finger 

istället för med muspekaren. Detta justerades innan den ordinarie studien, då 

istället en filmkamera filmade bakifrån så att även uppgiftspappret och 

skärmpekningar syntes på videon. 

Det fanns även forskningsetiska skäl, med tanke på personuppgifter, att filma 

eleverna bakifrån, en nackdel var dock att eleverna stundtals skymde sitt 

uppgiftspapper. Det hade varit tekniskt möjligt att spela in uppgiftspappret med 

separat dokumentkamera men det var en fördel vid transkriberingen att hålla nere 

antalet filmer till två. 
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Skärminspelningsprogrammet gav möjlighet till ljudinspelning vilket användes 

som extra säkerhet. Det visade sig vara bra eftersom det stundtals var svårt att 

uppfatta elevernas tal på videofilmen, en extern mikrofon hade avhjälpt dessa 

svårigheter. 

I Delstudie 2 filmades enbart elevernas händer och pappret, vilket gav tillräckligt 

underlag för datainsamling. 

Eleverna var inledningsvis störda och nervösa av filmkameran men upplevdes 

kunna arbeta relativt ostört när de vant sig. 

En ytterligare fördel med videoupptagning var att det gav möjlighet att se 

elevernas arbete med uppgifterna flera gånger och lägga fokus på olika händelser 

och det har även gett möjligheter till kollegialt samarbete med bedömning inom 

forskargruppen. 

 

 

8.2.3 Elevers deltagande 

Det var betydligt svårare än beräknat att få elever att delta i studie 1. Totalt 

tillfrågades ca 80 elever i tre grupper. Vid kontakt med lärarna före studiens 

genomförande trodde inte heller de att det skulle vara något problem att få 

deltagare. Dock var de flesta elever ovilliga att delta, det har inte skett någon 

övertalning då det strider mot forskningsetiska riktlinjer. De elever som avböjde 

tillfrågades om varför de inte ville vara med och många angav tidsbrist som 

motivering, de upplevde att de redan hamnat efter i matematikundervisningen 

och de ville inte komma mer efter. Några uttalade oro för att inte ”kunna 

tillräckligt” och för att inte klara uppgiften. Det var accepterat att inte ange någon 

orsak. Studien beräknades ta cirka två timmar för eleverna. Vid Delstudie 2 var 

det inga problem att få tillräckligt antal deltagare ur den första och enda klass som 

besöktes, den studien tog bara ungefär en kvart för eleverna. Genom att alla 

eleverna i studien gjort ett aktivt val att delta kan urvalet vara mer intresserade av 

matematik än andra elever. Studien gör inte anspråk på att undersöka ett 

representativt urval sett ur något perspektiv. Att eleverna arbetar i par i Delstudie 

1 har dubbla syften i studien. Samarbete är ett bra sätt när man ska studera lärande 

eftersom lärandet synliggörs bättre genom elevernas kommunikation (Roschelle 

& Teasley, 1994). En annan aspekt är att det kan kännas tryggare att vara med i 

en studie när man är två. Även om eleverna arbetat i par är det enskilda elevers 
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begreppselement som analyserats. En elev som deltog i Delstudie 2 (Louise) 

ansåg sig ha så dåliga kunskaper i matematik att hon ansåg att hon behövde vara 

med just för att hon tyckte att hennes dåliga förståelse (hennes egna ord) kunde 

ge ett viktigt bidrag till studien. 

 

 

8.2.4 Stimulated recall-intervju 

Att använda stimulated recall-intervjun i Delstudie 1 gav en extra möjlighet till 

fördjupande frågor vid behov, vilket kan vara bra vid en forskares första studie. 

Dock tog den delen mycket tid i anspråk och det var troligen en bidragande orsak 

till det låga deltagarintresset i Delstudie 1. Intervjun lades en vecka efter 

aktiviteten. Det var svårt att under en vecka hinna transkribera alla filmer samt 

välja ut rätt delar till intervjun, dock är det viktigt att det inte går för lång tid 

mellan aktiviteten och intervjun, så valet av intervall mellan aktiviteten och 

intervju bedöms trots allt som lämplig. 

 

 

8.2.5 Förslag på ändringar av studiens design 

 

Valet av design har mestadels fungerat bra. Dock har stimulated recall-intervjun 

varit mer tidkrävande än givande. Beslutet att ha med den togs som en extra 

säkerhetsåtgärd på grund av brist på forskningserfarenhet. Om den delen valts 

bort hade kanske fler elever valt att delta eftersom tiden minskats. Pressen att 

transkribera alla filmer under en veckas tid hade inte heller funnits. 

En annan sak som kan ändras är att dela upp Uppgift A och Uppgift B och göra 

dem vid två olika tillfällen eftersom de blev mer tidsödande än planerat. De 

beräknades ta 45 minuter totalt. Men tiden för eleverna att genomföra aktiviteten 

varierade mellan ca 17 minuter (Par 3) och 90 minuter (Par 2). Det hade 

underlättat om Par 2 kunnat få ett avbrott för att vila. 
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8.3 Reflektioner kring studiens kvalitet 

Detta är en kvalitativ studie. Här beskrivs några val som gjorts för säkerhetsställa 

god kvalitet. Eleverna i studien stod inte i någon beroendesituation till forskaren 

då denna inte var undervisande lärare för några av de deltagande eleverna. Valet 

att använda videoinspelningar gav goda möjligheter att upptäcka spåren av 

elevernas begreppsbilder. Spåren kunde sedan analyseras och kategoriseras med 

hjälp av studiens teoretiska ramverk. Att videofilma gav också stort utrymme för 

kollegialt samarbete. Det var enkelt att gå tillbaka till ursprungsmaterialet för att 

exempelvis verifiera transkripten. 

Andra metoder för upprätthållande av kvalitet är att diskutera studien med andra. 

Under hela studiens gång har design och innehållet i studien diskuterats i första 

hand med kollegor i den matematikdidaktiska forskargruppen, 

forskningsgruppen SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education 

Research) samt VIDA-gruppen (VIDeo Analys i forskning), alla tillhörande 

Karlstad universitet. Studien har även behandlats vid olika seminarier i Font D 

och presenterats vid två internationella konferenser. I Cerme 2012 i Turkiet med 

en poster och i Norma 2014 i Finland som en kort presentation. Att en studie 

diskuteras ingående under arbetets gång är en viktig komponent för att 

säkerhetsställa god kvalitet. 

Fasta kriterier för kvalitativ forskning har kritiserats av Simon (2004). Han skriver 

att en forskare genom att under hela arbetet från forskningsfråga till slutsats 

tydligt beskriva och förklara sin studie kan visa att studien håller god kvalitet. 

Detta har varit ambitionen genom hela skrivprocessen av denna studie. 
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9 Implikationer 

Denna studie har besvarat studiens forskningsfrågor men den har även gett 

upphov till nya frågor som behöver besvaras genom vidare forskning. 

Studiens resultat tyder på att elevernas begreppselement är tätt kopplade till 

innehållet i deras läroböcker, ytterligare studier behövs för att undersöka dessa 

samband ytterligare. Läroböckerna som används av eleverna i studien har t.ex. i 

liten utsträckning koppling till dynamisk programvara som tidigare studier visar 

är fruktbart att använda när elever arbetar med linjära funktioner (Oldknow et al. 

2010). Vidare studier kring hur koppling mellan lärobok och dynamisk 

programvara kan förstärkas vore önskvärt. 

Uppgifterna i studien är designade för att synliggöra elevers begreppselement 

kring en viss aspekt. Elevernas begreppsbilder är i ständig förändring och 

begreppselementen kan vara mer eller mindre beständiga. Hur beständiga de är 

och hur begreppselement uppstår och förändras är något som bör studeras 

vidare. Kunskaper om detta kan leda fram till kunskaper om hur undervisning 

kan planeras för att gynna elevers matematiska förståelse. 

Studiens syfte har varit att undersöka elevers förståelse av funktioner och deras 

representationer genom att studera deras begreppselement av de fyra aspekter 

som påverkar den algebraiska representationen av linjära funktioner, nämligen 

parametrarna 𝑘 och m, definitionsmängd samt skala (se Kapitel 2.2.3). Resultatet 

från studien har visat att eleverna har begreppselement som gör det komplicerat 

för dem att hantera linjära funktioner, vad gäller grafisk och algebraisk 

representation. Även avsaknaden av vissa begreppselement gör det komplicerat. 

Implikationerna kopplas till studiens fyra forskningsfrågor. De har delats upp i 

två delar. För det första diskuteras implikationer för forskarsamhället och för det 

andra implikationer för undervisningen. Kapitlet avslutas med implikationer 

kopplade till studiens design. 

 

 

9.1 Implikationer av forskningsfråga 1 

Vilka begreppselement visade eleverna av den grafiska och algebraiska representationen av 

linjära funktioner i relation till parametern k? 
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Resultatet visar att flertalet av eleverna hade begreppselement av k-värde och 

lutning så att de kunde lösa Uppgift A. Bland eleverna fanns begreppselement av 

att kunna beräkna k-värde med både trappstegsmetoden och ändringsfaktor. Par 

3 använde sig av båda metoderna, Par 1 enbart av trappstegsmetoden för att lösa 

uppgiften. Par 2 visade begreppselement av att kunna beräkna k-värdet med 

ändringsfaktor, men begreppselement kopplade till linjernas symmetri och deras 

k-värden dominerade deras lösningsstrategier och de lyckades inte lösa uppgiften 

helt.  

I tidigare forskning finns många studier som fokuserat på begreppet lutning. 

Dock finns ett vidare behov av att studera elever som har begreppselement om 

antingen trappstegsmetoden eller beräkning av ändringsfaktorn och hur de 

hanterar de kognitiva konflikter som kan uppstå när deras befintliga 

begreppselement inte är tillräckliga för att lösa uppgiften.  

Yrkesverksamma lärare kan använda uppgifter där eleverna märker ett behov av 

att kunna båda metoderna och de tränar på att avgöra vilken metod som passar 

en viss uppgift. Alma klarade exempelvis alla uppgifter på diagnosen, dock kunde 

hon inte beräkna k som ändringsfaktor. Det vore utvecklande för Alma att få 

arbeta med uppgifter där båda metoderna behövs för att få möjlighet att utvidga 

sin begreppsbild. 

 

 

9.2 Implikationer av forskningsfråga 2 

Vilka begreppselement visade eleverna av den grafiska och algebraiska representationen av 

linjära funktioner i relation till parametern m?  

Hanna, Maria, Alma och Lisa visade begreppselement att m-värdet är skärningen 

med y-axeln. Att elever hade begreppselement att m-värdet beskriver 

”startvärdet” kunde noteras i båda delstudierna. Siri och Louise i Delstudie 2 

avläste ”startvärdet” som y-värdet längst till vänster på linjen. Även Alma i 

Delstudie 1 gjorde det men endast när linjen saknade skärning med y-axeln. När 

Alma inte hittade någon skärning med y-axeln använde hon istället skärningen 

med x-axeln för att hitta m-värdet, Johanna använde skärningen med x-axeln 

redan initialt. Även Par 2 hade begreppselement som kopplade m-värdet till 

skärningspunkten med x-axeln. Begreppselementet ”skärningspunkt med axel” 

var ett begreppselement som syntes spår av hos flera elever. 
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Studiens resultat tyder på att vidare forskning inom området bör ta hänsyn till de 

begreppselement eleverna i studien visat både vad gäller ”startvärde” och 

”skärningspunkt med axel” som synonym för m-värde. Resultatet visar också ett 

behov av att mer ingående studera hur elever hanterar uppgifter utan synlig 

skärning med y-axeln. 

Yrkesverksamma lärare kan utmana elever genom uppgifter där m-värdet ska 

bestämmas för linjer både med och utan synlig skärning med y-axeln. Då ges 

eleverna möjlighet att utöka sina begreppselement om m-värde. Flera av eleverna 

visar begreppselement av m som startvärde och/eller skärning med y-axel. Ingen 

av eleverna visar dock något begreppselement om att man genom att använda 

någon punkt på grafen och med hjälp av exempelvis enpunktsformeln kan 

bestämma värdet på m för de linjer som saknar synlig skärning med y-axeln. Det 

är viktigt att påpeka att studien inte visar att eleverna saknar begreppselementet 

om t.ex. enpunktsformeln, de kan ha sådana begreppselement men denna uppgift 

har inte framkallat dem. Olika delar av en elevs begreppsbild aktualiseras av ett 

grafiskt respektive algebraiskt exempel. Det är inte självklart att eleven utan 

stöttning klarar att sammankoppla dessa olika begreppselement till en helhet. 

Läraren (och även läroboksförfattarna) har en viktig roll att ge eleven uppgifter 

som utmanar, utvidgar och sammankopplar deras begreppselement. Detta kan 

göras genom att arbeta med uppgifter där olika begreppselement, både de 

eleverna i studien visat och de eleverna inte uppvisat i denna studie, behöver 

aktiveras.  

 

 

9.3 Implikationer av forskningsfråga 3 

Vilka begreppselement visade eleverna av den grafiska och algebraiska representationen av 

linjära funktioner i relation till definitionsmängden? 

Resultatet visade att elevernas begreppselement var vaga eller närmast obefintliga 

för begreppet definitionsmängd. Hälften av eleverna visade begreppselement att 

m-värdet påverkade grafernas utseende i Uppgift D. Endast en elev (Amanda) 

uttrycker sig så att man kan se spår av vaga begreppsbilder om definitionsmängd 

genom att hon använder ord som ”x kan vara både positivt och negativt” och ”i 

ett begränsat intervall” Endast en elev (Siri) sa sig känna till ordet 

definitionsmängd, men hon kunde inte beskriva det. Några elever visade 

begreppselement som innefattade en koppling mellan m-värde och 
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definitionsmängd. Ytterligare forskning behövs kring elevers begreppselement av 

begreppet definitionsmängd och vilka följder det kan få för elever för deras vidare 

studier. 

För yrkesverksamma lärare visar elevernas avsaknad av begreppselement om 

definitionsmängd att detta begrepp behöver förstärkas i undervisningen. Det kan 

även kopplas ihop med resultatet i forskningsfråga 3, att det är viktigt att eleverna 

ges möjlighet att uppmärksamma funktioner kan ha ett m-värde oavsett om de 

har synlig skärning med y-axel eller inte. 

Elevernas bristande kunskaper om definitionsmängd tyder på att momentet får 

för lite utrymme i undervisningen för att eleverna ska ha kunnat tillägna sig 

begreppet på ett tillfredsställande sätt. Läroboken styr undervisningen mycket i 

Sverige (Skolinspektionen, 2010) och i dessa elevers lärobok (Alfredsson et al., 

2012) övas definitionsmängd kopplat till funktioner endast i ett fåtal uppgifter. 

Eftersom linjära funktioner består av tripletten definitionsmängd, regel och 

målmängd är det viktigt att definitionsmängden tas upp till diskussion (Hansson, 

2006). 

 

 

9.4 Implikationer av forskningsfråga 4 

Vilka begreppselement visade eleverna av den grafiska och algebraiska representationen av 

linjära funktioner i relation till en skalförändring på koordinatsystemets axlar? 

Ett begreppselement som flertalet elever (9 av 14) visade spår av var att när den 

visuella lutningen ändrades så ändrades k-värdet. Fyra elever visade 

begreppselement som visade att de kunde särskilja visuell och analytisk lutning. 

En elev hade oklara begreppselement. 

Vidare forskning bör beakta resultatet av de begreppselement eleverna i denna 

studie visade av hur skalan påverkar lutningen. Studiens resultat visar att eleverna 

har problem att särskilja visuell och analytisk lutning och fler studier behövs för 

att studera elevernas begreppselement och kopplingar mellan dessa båda 

begrepp. 

Yrkesverksamma lärare kan genom att använda sig av dynamiska program ge 

eleverna uppgifter där variation av skalan ingår som ett moment för att ge 

eleverna möjlighet att upptäcka att det finns en skillnad mellan visuell och 
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analytisk lutning. Att arbeta med dynamisk programvara med designade uppgifter 

torde ge eleverna möjlighet att förstärka sina begreppselement kring detta. 

Zaslavsky et al. (2002) påpekar att det kan vara för svårt men nyttigt för elever 

på gymnasienivå att hantera inhomogena koordinatsystem. Inhomogena 

koordinatsystem används på gymnasieskolan oftast för att lösa problem med en 

given kontext. Exempelvis: 

Skriv med hjälp av grafen ett uttryck för hur temperaturen y (grader) varierar med 

tiden t (timmar) (Figur 33). 

 

 
Figur 33. Exempel på uppgift i ett inhomogent koordinatsystem. 

 

Det finns i elevernas läroböcker (Alfredsson et al., 2011, 2012) inga exempel eller 

övningar där det görs jämförelser mellan homogena och inhomogena 

koordinatsystem. Här finns potential att vidga elevernas begreppsbild genom att 

låta dem undersöka hur skalan på koordinatsystemets axlar påverkar linjens 

visuella lutning. Zaslavsky et al. (2002) menar att man behöver arbeta med 

inhomogena koordinatsystem även om det är svårt eftersom elever ofta 

uppmanas använda den nya tekniken med dynamiska program och det i ett 

dynamiskt program är enkelt att dra i axlarna och förändra skalan. Den nya 

tekniken har gjort det enklare att diskutera en skaländring genom att den enkelt 

kan synliggöras. 
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9.5 Implikationer kopplade till studiens design 

Studien bidrar med en metod där man genom att undersöka elevers 

begreppselement systematiskt, kan ge incitament till förändrad undervisning. 

Studien bygger på att genom designade uppgifter synliggöra elevers 

begreppselement. Genom att studera elevers begreppsbilder kan forskare och 

lärare skapa sig kunskap som kan användas i vidare forskning eller av 

yrkesverksamma lärare i pågående undervisning. Alla elever i Delstudie 1 visade 

någon gång spår av kognitiva konflikter mellan sina begreppselement, uppgiften 

på pappret eller återkopplingen på dataskärmen. Men konflikter bör inte 

undvikas utan kan ses som en möjlig lärandesituation. Att utsättas för 

motsägelsefulla begreppselement ger dels eleverna möjlighet att stärka sina 

begreppsbilder (Tall & Vinner, 1981) och dels minskar det risken att eleven 

befäster felaktiga begreppsbilder (Leinhardt et al., 1990). Det är viktigt att läraren 

förser elever med uppgifter och lyfter diskussioner där elevernas begreppsbilder 

utmanas. Genom att vara medvetna om vilka hinder som eleverna har får vi 

möjlighet att avhjälpa dem (Sierpinska, 1992). Byers (1984, s. 37) myntade 

uttrycket ”det finns ingen smärtfri väg till lärande”. Han menade också att den 

stora didaktiska utmaningen inte är att eliminera hinder utan att lära sig att 

hantera dem. Att uppgifterna visade sig leda till kognitiva konflikter torde därför 

medföra att Uppgift A och B i studien ger eleverna möjlighet att få en rikare 

begreppsbild (som innehåller fler begreppselement med korrekt matematiskt 

innehåll samt fler kopplingar mellan begreppselementen). 

Studiens metod att använda designade uppgifter för att studera elevers 

begreppselement kan användas i vidare forskning kring elevers olika 

begreppsbilder av olika typer av begrepp. Metoden att endast variera en sökt 

aspekt i taget har visat sig gynnsamt för att kunna renodla begreppselement kring 

just den sökta aspekten. 

Elever arbetar med linjära funktioner i kursen matematik 1b. När lärarna i kursen 

matematik 2b gör sin lektionsplanering är det viktigt att de tar i beaktande att 

elevernas begreppselement ser olika ut och planerar sin undervisning utifrån det. 

En erfaren lärare har, även om hen inte använt ordet begreppselement, kunskap 

om vilken förförståelse elever kan ha, men genom att studera elevernas 

begreppselement organiserat som gjorts i studien kan lärare öka sin kunskap om 

elevers förförståelse. 
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Det är svårt att förändra elevers begreppselement, men ett sätt att göra det är att 

ge eleverna uppgifter som utmanar deras begreppsbilder. Genom utmaningar ges 

eleverna möjlighet att få fler begreppselement, förstärka sina befintliga 

begreppselement samt skapa fler och starkare kopplingar mellan dem. Om vi 

exempelvis låter Alma fortsätta att lösa standarduppgifter som de i diagnosen 

utmanar vi inte hennes begreppsbild. Lärare bör samla in så mycket fakta om 

elevers olika begreppselement som möjligt, gärna från sin egen 

undervisningsgrupp men då det är tidsödande kan läraren samla in 

begreppselement vid något tillfälle i varje kurs, det gör att läraren så småningom 

får en arsenal av begreppselement som eleverna kan ha, dessa kan läraren sedan 

använda som underlag för sin lektionsplanering. 
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10 Slutord 

Uppgifterna i studien gav möjlighet att genom att spåra elevernas 

begreppselement få se en skymt av deras begreppsbilder. Uppgifterna visade sig 

även ge eleverna kognitiva konflikter och därmed även möjlighet att berika deras 

begreppsbilder. 

Genom att låta elever arbeta på operationell nivå kan eleverna tro att matematik 

handlar om att lära sig behärska regler och procedurer. Genom att istället utmana 

elevernas begreppsbilder ges de möjligheter att upptäcka andra sidor av 

matematiken, upptäcka för dem nya samband och mönster. Det ger eleverna 

möjlighet både att skapa fler korrekta begreppsbilder samt att stärka kopplingarna 

mellan deras befintliga begreppsbilder och de nya. 

Den nya tekniken ger matematiklärare nya utmaningar. Under mitt arbete med 

studien har jag hört berättats om en episod från en matematiklektion. Eleven 

hade fått i uppgift att hitta en funktion som var vinkelrät mot en given linje i 

GeoGebra, låt säga y = 2x + 3 och som gick genom punkten (0, 3). Eleven skrev 

in y = 2x + 3 i algebrafönstret, gjorde sedan med hjälp av verktyget ”linje” en linje 

genom punkten (0, 3). Eleven gjorde sedan koordinatsystemet inhomogent 

genom att dra ut x-axeln så att linjerna såg ut att vara vinkelräta (Figur 34). 

 

Har eleven löst uppgiften? Kanske tyckte eleven det.  

Zaslavsky et al. (2002) införde begrepp som visuell och analytisk lutning. Är det 

fruktbart att införa nya begrepp som visuellt och analytiskt vinkelrät som 

vidareutveckling av de begreppen? Troligtvis inte, men det är viktigt att vara 

 

 

 

Figur 34. T.v. linjer i ett homogent koordinatsystem, t.h. linjer i ett inhomogent koordinatsystem. 
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uppmärksam på att den nya tekniken ställer lärare och forskare inför nya 

utmaningar och nya möjligheter i matematikundervisningen. Det är av största 

vikt att vi försöker att ta tillvara på dem och använda tekniken på bästa sätt. 

I centrum för all matematikundervisningen finns alltid eleverna. Denna studie har 

gett svar på vissa frågor, men både forskare och lärare har mycket kvar att lära 

om hur man kan utveckla matematikundervisningen så att den ger bättre 

möjligheter för matematiklärande med förståelse. Därför vill jag avsluta med 

orden: 

 

 

”Man lär så länge man har elever” 
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Bilaga 1 Sid 1:2 

  

 

För-test  

Uppgift 1: 

Rita grafen till funktionen 𝑦 = −2𝑥 + 5 i koordinatsystemet nedan 

 
 

 

 

Vänd på bladet det finns en uppgift till där! 

 
 

  

y 

 

y 
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Uppgift 2 

I koordinatsystemet nedan motsvarar varje ruta en längdenhet både horisontellt och 

vertikalt, tyvärr syns inte hela koordinatsystem men y axel syns och en linje som 

visar grafen till 𝑦 = 2𝑥 + 15 

 

a) Rita in grafen till funktionen 𝑦 = 2𝑥 + 13 i koordinatsystemet, markera 

linjen med ett a 

b) Rita in grafen till funktionen 𝑦 = −𝑥 + 15 i koordinatsystemetet markera 

linjen med ett b 

c) Slutligen ritar du in grafen till funktionen 𝑦 = −2𝑥 + 17 och markerar den 

linjen med ett c  

 

 

 

y 

 

y 
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Uppgift A Stjärnan 

 

 

Uppgiften är att göra ett likadant mönster som i figuren ovan. 

Skriv en funktion av typen 𝑦 = 𝑘𝑥 i GeoGebras inmatningsfält , 

men använd ett tal istället för 𝑘 

Fortsätt skriva tal så att du får ett likadant mönster som det i figuren, om du får en 

linje som inte passar in kan du ta bort den genom att avmarkera linjen i 

algebrafönstret.  

Skriv en beskrivning med era egna ord hur värdet på k påverkar linjens placering i 

diagrammet.  

Ni får använda formler och beteckningar om ni vill. 
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Uppgift B - Ränder 

 

 

 

Uppgiften är att göra ett likadant mönster som i figuren ovan. 

Använd vad du lärt dig om 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 när du gjorde en stjärna 

Skriv en funktion av typen 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 i GeoGebras inmatningsfält 

Men med tal istället för både 𝑘 och 𝑚 

Fortsätt skriva tal så att du får ett likadant mönster som det i figuren, om du får en 

linje som inte passar in kan du ta bort den genom att avmarkera linjen i 

algebrafönstret.  

Skriv en beskrivning med era egna ord hur värdet på 𝑘 och 𝑚 påverkar linjens 

placering i diagrammet.  

Ni får använda formler och beteckningar om ni vill. 
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Uppgift C 

Avslutande fråga: 

Om ni tittar på denna bild så har funktionerna som bildade stjärnan nu ett m-värde 

Ni hade förut 𝑦 =  𝑘𝑥  

Nu är funktionerna av typen y=kx+3 

 

Om jag ändrar x-axeln så att det blir längre avstånd mellan varje enhet ( y-axeln 

ändras inte) 

Först så här: 

 

1     2     3     4     5     6     7      8 

 

Sen så här: 

 

1          2          3          4          5          6 

 

Besvara följande frågor med egna ord/ eller rita en skiss: 

Hur påverkas bilden av stjärnan?  

 

 

 

 

Hur påverkas funktionernas 𝑘-värden? 

 

 

 

 

Hur påverkas funktionernas 𝑚-värden? 
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Uppgift D: Man kan med hjälp av dataprogrammet GeoGebra rita upp funktioner 

på datorn. Alla graferna nedan visar en bild av en funktion 𝑦 = 2𝑥. Ändå ser de 

olika ut.  

Hur kan man förklara skillnaderna mellan dem? 

a) 

 
b) 

  
c) 
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Uppgift E 

Pelle och Anna har också använt Geogebra för att rita in en given linjär funktion 

𝑦 = 2𝑥 Bilderna ser olika ut. Förklara vad det kan bero på. 

 

 

 

 

 

 

 

Pelles bild 

 

 

Annas bild 
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Grafisk och algebraisk representation

Denna licentiatuppsats behandlar gymnasieelevers förståelse av linjära funktioners 
algebraiska och grafiska representation. Delar av elevers begreppsbilder, så kallade 
begreppselement, har studerats som en metod att fånga deras förståelse. Fyra 
aspekter påverkar den grafiska representationen av en linjär funktions algebraiska 
representation y=kx+m. Dessa aspekter är: parametern k, parametern m, skalan 
på koordinatsystemets axlar och funktionens definitionsmängd. Studien är 
kvalitativ och består av två delstudier. I första delen arbetade tre par elever med 
uppgifter som rör parametrarna k och m. I andra delen intervjuades åtta elever om 
uppgifter som behandlar linjära funktioner med olika definitionsmängder. Båda 
delstudierna innehöll en uppgift som berör aspekten lutning i ett inhomogent 
koordinatsystem (ett system med olika skalor på axlarna). När skalan på x-axeln 
förändras är funktionens k-värde, så kallad analytisk lutning, konstant medan 
den visuella lutningen förändras.

Studiens viktigaste resultat visar att: 1) Elever visar svårigheter att särskilja analytisk 
och visuell lutning. 2) Ordet startvärde kan leda till konceptuella problem när 
synlig skärningspunkt på y-axeln saknas. 3) Eleverna visade i stort sett inte några 
begreppselement i relation till definitionsmängd.
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